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Spoštovani b r a l e c
revije Energetik
Kot oblikovalcu revije Energetik, mi je bila dana s strani uredništva ta čast, da lahko pospremim
tokratno številko revije Energetik
skozi uvodnik.
Ideja uredništva je bila, pokazati na stroko, ki ji pravimo grafično oblikovanje (za kar sem res
hvaležen) in dogajanje na tem področju.
Naj spomnim kar na začetku,
da ima grafično oblikovanje svoje mesto v umetnosti, pravzaprav
je ena od vej umetnosti.
Kot vsi vemo, obstajata dva
»generalna« pojma: znanost in
umetnost. Oba pojma sta v sebi
določena skozi svoje dejavnosti,
vendar pa imata nekaj skupnega, nekaj brez česar ne bi bilo ne
enega in ne drugega. To je ideja.
Znanost in umetnost, kolikor sta si
navzven in navznoter različna pojma, toliko in še več, se prepletata
po idejni plati in drug drugega dopolnjujeta.
Celostna grafična podoba, npr.
podjetja, revije, če hočete, je rezultat določenosti ideje ali napornega usklajevanja neke temeljne
in določene osnove poslovnega
subjekta v njegovo enotnost in
prepoznavnost. In še več: takšna
zbrana enotnost bi naj nedvoumno in realno izrazila samo bistvo

in poslanstvo svojega namena ali
ideje. Le tako izpeljana ideja pa bo
lahko zaživela in prešla v komuniciranje kot ideja, ki lahko komunicira in se pogovarja z občinstvom
skozi svoje oblike. Takšna prepoznavna enotnost pa že zagotavlja
neke kvalitete, potrebne za uspešen in dolgoročen obstoj.
Zgornji razmislek je na tem
mestu podan za ilustracijo, koliko sta oblikovanje in ideja vpletena v vsakdanji poslovni svet in
njegovo komuniciranje na današnjem trgu.
Zelo sem vesel, da se tega zavedajo oglaševalci v reviji Energetik. V glavnem so to podjetja, ki
vedo zakaj oglašujejo v tovrstni
strokovni reviji, katere razvoj sem
spremljal zadnje leto.
Kot grafični oblikovalec, sem
moral najprej izvedeti, dognati in
domisliti npr., poslanstvo ali namen revije Energetik, katera objavlja različne strokovne vsebine in
je namenjena tako strokovni javnosti, kot so arhitekti - pogovarjal sem se z gospo iz te stroke, in
je povedala, da je revija Energetik koristna pri uresničevanju njihovih načrtov –, projektanti gradbeniki…itd, in seveda predvsem
instalaterjem ter energetikom,
kateri imajo v reviji Energetik ide-

alno priložnost pokazati svoje zamisli in ideje, katere so vredne vse
pozornosti.
In ne nazadnje je revija koristna tudi upravljavcem takšnih
in drugačnih naselij kot njihovim
prebivalcem ter nam, ki stanujemo v hišah.
Naloga grafičnega oblikovalca
pa je, da vsebine predstavi kot resnično življenje s pomočjo grafičnih elementov. Se pravi, ustvariti
takšno vizualno podobo, ki bo nagovorila bralca in ga zadržala pri
branju vsebin.
In če to moje kratko razmišljanje še malenkostno nadgradim,
potem moram reči, da pravo veselje nastopi šele takrat, ko je revija oblikovana, ko je tisk uspel
in so z obliko in vsebinami zadovoljni prav vsi, ki so revijo kakorkoli ustvarjali in soustvarjali. Torej, oblikovanje revije ni zgolj
stvar iskanja nekih oblik, temveč
je tudi stvar dojemanja in razumevanja želja ter namenov ali ciljev,
prav tako iskanja pravih izrazov, ki
tako rekoč ustvarijo obraz ideje ali
samo revijo Energetik.
Hvala za pozornost!
in nasvidenje v vizualnem svetu
Andrej Požar
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ODÖRFER odpira svoja vrata v Sloveniji!
Strokovnjak za energetiko, okoljsko tehniko in sanitarno opremo
Vrhunski pokazatelj
trendov na področju
obnovljivih virov energije,
ogrevanja,
sanitarne opreme in
vodovoda.

ODÖRFER zagotavlja udobje po načelu „Puravida“

Podjetje ODÖRFER Haustechnik
GmbH s sedežem v Avstriji slovi kot
pionir na področju energetike in okoljske tehnike, kakor tudi kot pokazatelj
trendov na področju sanitarne opreme. ODÖRFER razpolaga z lastnim oddelkom za energetsko in okoljsko tehniko in je na tej osnovi strokovnjak za
obnovljive vire energije.
ODÖRFER-jevi uslužbenci so stro-

kovnjaki, ki nudijo najboljše svetovanje in optimalne energetske rešitve,
ki bodo zadovoljile tudi pričakovanja
v prihodnosti.
ODÖRFER je nevtralen, objektiven in neodvisen ponudnik posameznih najboljših izdelkov in storitev. Od
nevtralnega in objektivnega svetovanja ter načrtovanja posameznih energetskih rešitev do strokovne logistike
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ODÖRFER skrbi za čisto okolje

z »Just-In-Time« dostavo, predstavlja
podjetje ODÖRFER Haustechnik idealno rešitev za različne zahteve kupcev.
Ponudba zajema solarno tehniko,
naprave za fotovoltaiko, toplotne črpalke, kotle na pelete in sekance, ogrevanje na olje in plin, pa vse do izrabe
deževnice in odpadnih voda, nadzorovanje zračenja bivalnih prostorov,
kakor tudi prezračevanje in klime.

ODÖRFER – vaš partner za ogrevanje

ODÖRFER ponuja sisteme obnovljivih virov energije

Na področju sanitarne opreme nudi
ODÖRFER celotno paleto podometnih
in nadometnih izdelkov ter ponuja
storitve vseh priznanih proizvajalcev.
ODÖRFER Haustechnik s svojo široko ponudbo kupcem nudi posamezne energetske rešitve, od neodvisnih
energetskih nosilcev ogrevanja, pa
vse do ustrezne izbire porabnikov toplote.

ODÖRFER Haustechnik širi
svojo mrežo in tako
odpira svojo prvo poslovalnico
v Sloveniji:
ODORFER Hišna tehnika d.o.o.
Pobrežje, Železnikova ulica 8
Slo-2000 Maribor
Tel.: 00386 41 354 104
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Izjemno uspešen drugi
energetsko
tehnološki dan
Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS je v soboto, 19. decembra
2009, v partnerstvu s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze Maribor, organiziral na
Območni obrtno-podjetniški zbornici
Maribor svoj drugi energetsko tehnološki dan. Dogodka se je kljub izjemno
slabemu vremenu udeležilo preko
100 udeležencev. Dogodek je sodil v
redni proces povezovanja gospodarstva in znanosti ter v sklop aktivnega
prenosa novih tehnologij iz akademsko znanstvene sfere v mala in mikro
podjetja. V času gospodarske krize je
še kako pomembno, da se malim in
mikro podjetjem predstavijo možnosti, kaj bi v Sloveniji lahko proizvajali,
pa zaenkrat le uvažamo. Energetski
tehnološki dan je bil namenjen novim energijam, ki so okolju prijazne,
novim spoznanjem na področju fotovoltaike in sončnih ter vetrnih elektrarn, udeleženci pa so se srečali tudi
s področjem poznavanja svetlobe in

sodobnih svetil naslednje generacije. Vsebina dogodka je bila aktualna
tudi z vidika energetske krize, ki vse
bolj trka na vrata držav Evropske unije. Sam dogodek pa je bil namenjen
tudi k ozaveščanju, da se je potrebno
izobraževati za nove energetske tehnologije, ki šele prihajajo. Vse premalo se namreč zavedamo energetskega
potenciala sonca, lastnosti in pretvorbe sončne energije v električno ter
procesov izkoriščanja fotovoltaičnih
potencialov v smislu okolju prijaznih
energij. Gospodarstvu, še zlasti malim in mikro podjetjem, smo predstavili možnosti uporabe vetrnih elektrarn, pomembnost poznavanja vseh
elementov čiste energije in možnost
priključitve raznovrstnih sistemov
elektrarn v javno omrežje. Vrhunsko
usposobljeni strokovnjaki so odgovorili na številna vprašanja, povezana z
aktualno energetsko zakonodajo in s
številnimi birokratskimi ovirami, ki zavirajo razvoj individualnih elektrarn

in s tem večjo konkurenčnost Slovenije v širšem energetskem prostoru.
Strokovne teme so celovito predstavili: Prof. dr. Jože Voršič, mag. Andrej Orgulan, mag. Darko Koritnik in
prof. dr. Gorazd Štumberger. Moderator dogodka in organizator strokovnih vsebin je bil, Janez Škrlec (OZS).
Odbor za znanost in tehnologijo je v
okviru Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije edini, ki se je doslej sistematično lotil povezovanja gospodarstva
in znanosti. Je tudi edini v Sloveniji, ki
se je lotil raziskave tehnološke razvitosti malih in mikro podjetji. Na podlagi te raziskave bo moč ugotoviti, kje
smo in kakšne mehanizme ter orodja
bo potrebno uporabiti, da se bo izboljšalo stanje tehnološke razvitosti
teh podjetji v Sloveniji.

Predsednik odbora za znanost in
tehnologijo pri OZS
Janez Škrlec, inženir mehatronike
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Oljna kondenzacijska
tehnika: stanje tehnike in
perspektive za bodočnost
Avtorski članek:
Avtor: Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Rogatty
Viessmann Werke GmbH, Allendorf
Prevod: Pia Jakobič Kukovič

1. Korist
kondenzacijske tehnike
pri kurilnem olju
Po definiciji uredbe o varčevanju z
energijo (EnEV) je kondenzacijski kotel »ogrevalni kotel«, ki je konstruiran
za kondenzacijo večjega dela vodne
pare, ki jo vsebujejo dimni plini. V ta
namen je pri koriščenju EL kurilnega
olja potrebno temperaturo zgorevalnih plinov v prenosniku toplote znižati
pod temperaturo rosišča vodne pare,
t.j. približno 47 °C, da se doseže obsežna kondenzacija. Iz te kondenzacije je
možno pri kurilnem olju, v primerjavi z
nizkotemperaturno tehniko, kjer kondenzacija ni zaželena, teoretično pridobiti maksimalno 6 % toplote. To pomeni, da se lahko normiran izkoristek,
ki se nanaša na kurilno vrednost (po
DIN 4702-8) pri popolni kondenzaciji

v oljnih kondenzacijskih kotlih dvigne
na 102 %, v primerjavi s pribl. 96 % pri
nizkotemperaturnih kotlih.
Dodatno se temperature dimnih
plinov, v primerjavi z nizkotemperaturno tehniko, občutno znižajo. Pri
nizkotemperaturnih kotlih se mora
kondenzacija na ogrevalnih površinah
in v dimovodnem sistemu preprečiti z
ustrezno visokim temperaturnim nivojem dimnih plinov. Pri kondenzacijski tehniki pa je kondenziranje dimnih
plinov zaželeno. Zato znašajo temperature dimnih plinov le še približno
40 °C, namesto kot pri nizkotemperaturni tehniki okoli 160 °C. S tem se
zelo znižajo izgube z dimnimi plini,
kar dodatni h kondenzacijski toploti
vodi k nadaljnjemu dobitku toplote v
višini pribl. 4 %. Iz tega skupno izhaja
za oljne kondenzacijske kotle teoretično dosegljiv normiran izkoristek pribl.

Slika 1: Oljni ogrevalni kotli s kondenzacijsko tehniko dosegajo normiran izkoristekdo 104% s tem, ko pridobivajo
dodatno toploto iz dimnih plinov.

106 %. Praktično dosegljiv dodaten
energijski dobiček znaša pri zelo učinkovitih oljnih kondenzacijskih kotlih,
ki so konstruirani ugodno za kondenzacijo, v primerjavi z oljno nizkotemperaturno tehniko okoli 6 do 8 %, kar
pomeni normirane izkoristke v višini
102 do 104 % (slika 1).
Vendar tudi za oljne kondenzacijske kotle velja, da ni možno pridobiti več toplote, kot je bilo prej vneseno z gorivom. Toplote, ki se sprosti s
kondenzacijo vodne pare, prej ni bilo
možno koristiti, ker tehnične možnosti
za to še niso obstajale. Za ugotavljanje normiranih izkoristkov, se je zato
kot referenčna veličina vzela kurilna
vrednost Hi (i za angleško inferior =
nižje, prej Hu = spodnja kurilna vrednost) goriva in se zapisala v normo.
V nasprotju s kurilno vrednostjo Hs (s
za angleško superior = višje, prej Ho
= zgornja kurilna vrednost), pa kurilna
vrednost ne upošteva kondenzacijske
toplote. Z dodatnim koriščenjem kondenzacijske toplote v kondenzacijskih
kotlih in s koriščenjem v normi še vedno predpisane referenčne vrednosti
Hi , lahko dobimo izkoristke nad 100
odstotkov.
V referenci normiranih izkoristkov
na kurilno vrednost najdemo tudi
razlago za razliko med izkoristki plinskih in oljih kondenzacijskih kotlov.
Zemeljski plin ima nekoliko višji delež
vodika kot kurilno olje. Pri zgorevanju zemeljskega plina zato nastane
mnogo več vodne pare (pribl. 140 g/
kWh), kot pri kurilnem olju (pribl. 80
g/kWh). Tako so možni kondenzacij-
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Slika 3: Sodobni modroplamenski gorilniki brez
težav dosegajo emisijske vrednosti, ki so nižje
od strogih mejnih vrednosti znaka zaščite okolja
»Modri angel«
Slika 2: Primerjava izkoriščenosti energije z referenco na kurilno vrednost Hi in kurilnost Hs.

ski dobitki pri olju nižji, kot pri plinu.
Vendar to ne pomeni, da je tudi energijska učinkovitost oljnih, v primerjavi
s plinskimi kondenzacijskimi kotli,
nižja. Za učinkovitost šteje le, kolikšen
delež v gorivu vsebovane energije se
koristi kot ogrevalna toplota. Pri tem
je vseeno, ali prihaja koristna toplota
iz občutnega deleža z ohlajanjem, ali
iz latentnega deleža s kondenzacijo
vodne pare. Z referenco na kurilno
vrednost Hs se pokaže, da je kondenzacijska tehnika za obe gorivi enako
učinkovita (slika 2).

2. Zahteve, ki se
postavljajo sodobnim 		
oljnim kondenzacijskim
kotlom
Da se lahko potencial oljne kondenzacijke tehnike koristi okolju prijazno, zanesljivo in gospodarno, se pri
sodobnih oljnih kondenzacijskih kotlih postavlja vrsta zahtev:
 nizke emisije,
 visoka učinkovitost,
 zanesljivo obratovanje,
 dolga življenjska doba,
 preprosto vzdrževanje,
 kompaktne dimenzije.

prilagoditi moč dejanski potrebi po
toploti.
Pomembno je, da se izvedejo ukrepi za zmanjšanje hrupa, da se zgorevalni hrup ohranja kolikor možno nizek, npr. z uporabo dušilnika hrupa
dimnih plinov ali popolno zaprtostjo
kotla. Ponuja se integracija dušilnika
hrupa v kotel tako, da za kotlom ni potreben dodaten prostor.

2.2 Visoka učinkovitost
Visoka učinkovitost se doseže v
prvi vrsti s konstrukcijo kotla, ki je primerna za kondenzacijo. Dimni plini
morajo v kotlu kolikor možno popolnoma kondenzirati in svojo toploto
prenesti na ogrevalno vodo. Zato morajo biti ogrevalni plini karseda intenzivno in popolno v stiku s površinami

prenosa toplote. To se lahko doseže na
dva načina:
Turbulenten tok
Ogrevalne površine so oblikovane
tako, da se ogrevalni plini stalno vrtinčijo, da ne morejo nastati jedrni tokovi
z višjimi temperaturami (slika 4). S preusmeritvami se proizvaja turbulenten
tok, ki je tako močno zvrtinčen, da lahko ogrevalni plini enakomerno in trajno oddajajo toploto površinam prenosa toplote. Za izdelavo učinkovitih
ogrevalnih površin je posebej primerno plemenito, nerjavno jeklo.
Laminaren tok
Druga možnost je laminaren princip prenosa toplote. V tem primeru se
koristi konstrukcija prenosnika toplote, pri katerem so izstopne odprtine
na strani ogrevalnih plinov oblikovane

2.1 Nizke emisije
Sodobni modroplamenski gorilniki skrbijo za učinkovito zgorevanje
brez saj in z malo škodljivih snovi (slika 3). Razen tega zagotavljajo zadosten transportni tlak za odvajanje dimnih plinov, s sodobnim sistemom
za dovajanje zraka/odvajanje dimnih
plinov. Večstopenjski ali modulirani
modroplamenski gorilniki pomagajo

Slika 4: Preusmeritve pri ogrevalni površini Inox-Crossal zagotavljajo intenziven stik ogrevalnih plinov z
ogrevalno površino.
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tako, da se lahko toplota enakomerno
preko celotnega prečnega prereza
prenaša na stene prenosnika toplote,
ne da se ustvari nezaželen jedrni tok.
Primer za to je prenosnik toplote
Inox-Radial, ki je zaradi spiralno navite cevi prenosnika toplote posebno
kompakten (slika 5). Namesto cevi z
okroglim prečnim prerezom, se spiralno navije štiri kotna cev. Z natančnimi vtiski se preko celotne dolžine
doseže enakomerna 0,8 mm široka
reža. Ta odmik, ki je prilagojen posebnim lastnostim pretoka ogrevalnih plinov, skrbi za to, da je prenos toplote iz
ogrevalnih plinov na prenosnik toplote posebno učinkovit. Ogrevalni plini
s temperaturo pribl. 900 °C se na le 36
mm dolžine reže ohladijo na pod 50
°C (slika 6). V najboljšem primeru dosežejo ogrevalni plini na izstopu iz kotla
temperaturo, ki leži manj kot 4 K nad
temperaturo povratka ogrevalnega
krogotoka.

Slika 5: Spiralno navita cev prenosnika toplote iz
plemenitega, nerjavnega jekla ogrevalne površine
Inox-Radial.

Za vse kondenzacijske ogrevalne
površine je pomembno, da se kondenzat kolikor možno hitro odvaja. Zato
naj bodo ogrevalne površine konstruirane tako, da lahko nastal kondenzat
s pomočjo gravitacije neovirano odteka navzdol in ga tok ogrevalnih plinov
– prav tako od zgoraj navzdol – pri tem
podpira. S tem pride do t.i. samočistilnega efekta in se preprečuje koncentracija kondenzata.

2.3 Zanesljivo obratovanje
Prav za sodobne kondenzacijske
kotle je razžvepleno kurilno olje (delež žvepla ≤ 50 ppm) idealno gorivo
za dolgoročno zanesljivo in okolju
prijazno obratovanje, ker so kotli prilagojeni zahtevam goriva. Razpoložljivost kurilnega olja z nizko vsebnostjo
žvepla je omogočila, da je tudi za oljne kondenzacijske kotle do 200 kW,
analogno plinskim kondenzacjskim
kotlom, dovoljeno obratovanje z direktnim odvodom kondenzata. Do
te meje moči in pri izključeni uporabi
kurilnega olja z nizko vsebnostjo žvepla, lahko odpade nevtralizacija kondenzata z ločeno nevtralizacijsko pripravo.
Razen tega je zaradi močno znižanih temperatur dimnih plinov možna tudi uporaba preprostih in trajno
odpornih sistemov za odvajanje dimnih plinov/dovajanje zraka iz umetne mase.

Slika 6: Laminaren prenos toplote v ogrevalni površini Inox-Radial: Razmik
med posameznimi ovoji znaša 0,8 mm.

2.4 Dolga življenjska doba
Plemenito, nerjavno jeklo ima lastnosti, ki jih potrebuje kondenzacijska tehnika. Je odporno proti koroziji
in kondenzatu ter temperaturno stabilno in ima tako tudi dolgo življenjsko dobo. S svojo gladko površino je
plemenito, nerjavno jeklo idealno za
uporabo v kondenzacijski tehniki: dodatno podpira samočistilni efekt, ker
kondenzat hitro odteka in se ostanki
zgorevanja in umazanija ne morejo
oprijeti površine.
Ob kondenzacijsko ugodni konstrukciji in izbiri pravilnega materiala,
je za izdelavo sodobnih kondenzacijskih kotlov z dolgo življenjsko dobo
potrebno tudi proizvodno znanje in
izkušnje (slika 7). Prav pri predelavi
plemenitega jekla so pomembne podrobnosti, kajti celoten sistem je dober le toliko, kot je dobro njegovo najšibkejše mesto.

Slika 7: Hladno navijanje štiri kotne cevi iz
plemenitega, nerjavnega jekla v ogrevalno
površino Inox-Radial

2.5 Preprosto
vzdrževanje
V kotlu integrirani prenosniki toplote, na katerih se odvija kondenzacija, so izpostavljeni tako visokim
temperaturam plamena, kot tudi
obremenjeni z oblogami zaradi deleža žvepla v kurilnem olju. Za obratovanje se naj uporabi kurilno olje z
nizko vrednostjo žvepla, da se zmanjšajo obloge. Tako so dolga življenjska
doba, energijska kakovost in visoka
učinkovitost zagotovljene tudi v primeru, ko se čiščenje izvaja le enkrat
letno (slika 8).
Za oljne kondenzacijske kotle s sledilnim kondenzacijskim prenosnikom
toplote (npr. Vitoladens 300-T) se lah-
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turno ogrevalno površino. S tem se
lahko dosežejo prednosti prostorsko
ločenega zgorevanja in kondenzacije
pri kompaktnih dimenzijah (slika 10).

Slika 8: Stenski oljni kondenzacijski kotel

ko uporabi tudi standardno EL kurilno
olje (do 2000 ppm), ker zgorevanje in
kondenzacija potekata prostorsko ločeno. Nastajajoči ostanki zgorevanja,
ki vsebujejo tudi reakcijske produkte
žvepla, se odlagajo na površinah prenosa toplote v gorilnem prostoru, ki se
preprosto čisti. Tam pa, zaradi prilagojenega temperaturnega vodenja, kondenzat ne nastaja. Šele v sledilnem
prenosniku toplote se potem brez nastajanja oblog odvija kondenzacijski
proces (slika 9).

Slika 10: Posebno kompakten oljni kondenzacijski
kotel z integriranim kondenzacijskim prenosnikom
toplote

se že ponuja na tržišču. To standardizirano kurilno olje z bio komponento se lahko brez težav uporabi v
sodobnih oljnih kondenzacijskih kotlih, vendar ni povsod na voljo. Alternativa temu je t.i. Bio Box, ki omogoča avtomatsko primešavanje bio
olja fosilnemu kurilnemu olju v obstoječih ali novih oljnih ogrevalnih
napravah (slika 12) Ob tej pripravi je
potreben le še dodaten rezervoar za
skladiščenje biogoriva. Dokumenti, ki
zakonsko urejajo to vrsto primešavanja bioolja, so še v pripravi.

Kot pri plinski kondenzacijski tehniki, so sedaj na voljo tudi kompaktni
oljni kondenzacijski kotli, ki se dobavijo v celoti predmontirani in vsebujejo
kotel, ogrevalnik sanitarne vode in vse
potrebne sistemske komponente (slika 11). Te kompaktne oljne kondenzacijske naprave pašejo s svojimi majhnimi merami tudi v ozke niše.

Slika 12: Bio Box za kontrolirano primešavanje bio
olja kurilnemu olju.

Slika 9: Oljni kondenzacijski kotel z ločenim
prenosnikom toplote za koriščenje kondenzacijske
toplote.

2.6 Kompaktne dimenzije
Kompaktna izvedba proizvajalca
toplote je za mnoge uporabnike naprav postala pomemben kriterij. Novogradnje pogosto nimajo kleti. Kotel
se mora prostorsko varčno postaviti v
hiši, npr. v gospodarskem prostoru. In
tudi pri posodobitvi je tendenca, da
mora biti nov ogrevalni kotel manjši
od starega. Trend h kompaktni izvedbi
in kompletno opremljenim napravam
z velikim pred montažnim deležem,
ki ga je možno že nekaj let opazovati
v plinski ogrevalni tehniki, velja sedaj
tudi za oljne kotle.
Danes že obstajajo proizvodi, ki
kondenzacijski prenosnik toplote neposredno povezujejo z nizkotemper-

Slika 11: Posebno kompakten oljni kondenzacijski
kotel z integriranim 130 litrskim ogrevalnikom
sanitarne vode.

3. Varnost oljne
kondenzacijske tehnike
za bodočnost
Varčna poraba kurilnega olja v
povezavi z nizkimi nabavnimi stroški zagotavlja, da se investicija v oljni
kondenzacijski kotel že po nekaj letih
amortizira. Možnost, da se delno lahko uporabijo tudi bioolja, pridobljena
iz biomase, zagotavlja varnost oljne
kondenzacijske tehnike tudi v prihodnosti.
Kurilno olje, ki mu je primešano do
5 % bioolja (FAME po DIN EN 14214),

Nadaljnja bodoča opcija za varno in
gospodarno ogrevanje z oljnimi kondenzacijskimi sistemi so tekoča goriva
iz biomase [Biomass to liquids (BTL)].
Pri proizvodnji BTL se lahko uporabi
celotna rastlina (listi, stebla in plodovi). Ocene izhajajo iz predpostavke, da
se lahko na 1 hektar kmetijske površine proizvede pribl. 3900 l BTL goriv,
kar ustreza trikratnemu donosu repičnega olja (pri repičnem olju se uporabi samo plod). Nadaljnja prednost BTL
goriv bo, da se bodo lahko izdelala s
točno določenimi lastnostmi. Tako se
bodo BTL goriva lahko brez težav v
čistem stanju uporabila v danes običajnih ogrevalnih napravah. Vendar je
tehnika za proizvodnjo BTL goriv sedaj še v razvojnem stadiju, gorivo zato
še ni na voljo na tržišču. Trenutno obstaja nekaj eksperimentalnih naprav,
v katerih se BTL goriva proizvajajo v
razredu velikosti nekaj sto litrov dnevno, načrtovan je tudi velik proizvodni
sistem.
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DANFOSSOVI SEMINARJI
V LETU 2010
Danfoss bo v letu 2010 nadaljeval s šolanji, ki udeležencem podajo ustrezna znanja za projektiranje in vgradnjo
posameznih izdelkov. Novost je vpeljava »sistema certificiranja«, kar pomeni, da bodo udeleženci seminarjev na
vsakem seminarju prejeli certifikat, s katerim bodo dokazovali svoje poznavanje izdelkov in sistemskih rešitev. Prijave na seminarje bodo mogoče klasično (051/641 252) in
preko spletne strani, kjer si lahko ogledate več informacij
www.ogrevanje.danfoss.com

Vabljeni, da se nam pridružite!
SE M I NAR J I 2010
I NS TAL ATE R J I , TRG OVCI

Datum

2. stopnja električnega talnega ogreva11.03.2010
nja za »certificirane inštalaterje«
Stanovanjske toplotne postaje – montaža, zagon, servisiranje

01.04.2010

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

08.04.2010

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

SE M I NAR J I 2010
U PR AV N I K I

Datum

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

Datum bo
objavljen
naknadno

Praktična uporaba novih elektronskih
regulatorjev ECL 110, 210 in 310; pouda01.06.2010
rek na daljinskem in ogrevanju posameznih večjih objektov
Po dogoRegulatorji temperature in tlaka brez
vorupomožne energije za daljinsko ogrevazbiramo
nje in procesno industrijo
prijave
Datum

Ogrevanje in hlajenje s toplotno črpalko ter sistemi prezračevanja z rekupera- 02.03.2010
cijo toplote v manjših objektih
Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso od ideje do izvedbe
Regulacija in hidravlično uravnoteženje v večjih sistemih ogrevanja in
klimatizacije

09.03.2010

16.03.2010

do 20 %

prihranek
energije
vgradite najsodobnejši
radiatorski termostatski ventil
www.ogrevanje.danfoss.com

www.energijasi.com

Naročnik: Danfoss d.o.o., Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana

SE M I NAR J I 2010
PROJ E K TANTI

© 2009 PANDION AG

ogrevanje

klimatizacija

hlajenje

geotermalna energija

komprimiran zrak

industrijske tehnične tekočine

sanitarni sistemi*

*proizvodi iz serije Climatherm niso primerni za sanitarno vodo

linearno raztezanje zmanjšano za
več kot 75 % ∆L = 0,035 mm/mK
večje razdalje med pritrdilnimi mesti
popolna odpornost proti rjavenju
nizek faktor trenja
visoka termomehanska stabilnost

izredno preprosta vgradnja
nizka teža inštalacije
mnogostranska možnost uporabe
proizvodni obseg: od 20 mm do 315 mm

brezplačna številka

novost: climatherm faser OT z difuzijsko zaporo kisika

800-259925

Parco Produttivo Apuania | 54100 Massa (MS) | tel: 0585.2599-01 | fax: 0585.259999 | e-mail: info@aquatherm.mysam.it | www.aquatherm.de

Generalni uvoznik: Martin d.o.o.

Hmeljarska ulica 1 | 3310 Žalec | tel: 03 7132 600 | fax: 03 7132 620 | e-mail: info@martin.si | www.martin.si
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Novosti z Geberita

Geberit Monolith –
estetska rešitev brez
gradbenih posegov
Geberit predstavlja nov
sanitarni element za
keramične školjke,
ki ne zahteva dodatnih
gradbenih posegov,
je hitro vgrajen in
navdušuje z enostavno,
prostorsko varčno obliko.

Geberit Monolith je odlična alternativa vgradnemu splakovalniku,
kadar prestavitev talnega odtoka ni
mogoča, ali pa enostavno ne želite
gradbenih posegov v vaši kopalnici.
Enostavne linije in kakovostni materiali ter vgrajen splakovalnik omogočajo hitro čiščenje in zagotavljajo sodoben izgled vaše kopalnice.
Poleg izvedbe s talnim odtokom
je na voljo tudi model, na katerega se

Geb erit Monolith je dobavljiv v treh bar vnih različicah

lahko priključi viseča WC školjka Geberit AquaClean 8000/8000plus.

Geberit Monolith
bo na voljo v
vseh bolje založenih salonih
kopalniške opreme
od 1. aprila 2010 dalje.
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YTONG GRADBENI SISTEM–
REŠEVANJE TOPLOTNIH
MOSTOV IN ZRAKOTESNOSTI
Tadej Gruden, univ.dipl.inž.grad.
Široka paleta izdelkov iz porobetona YTONG in YTONG MULTIPOR zagotavlja kakovostno toplotno zaščito
vseh elementov ovoja stavb. Na rabo
energije, še bolj pa na bivalne pogoje,
vplivajo toplotni mostovi in zrakotesnost stavbe. S porobetonom YTONG
in YTONG MULTIPOR je mogoče kakovostno rešiti tudi vse toplotne mostove in probleme z zrakotesnostjo stavbe.

Toplotni mostovi
Element ali del elementa ovoja
stavbe, ki ima bistveno slabše toplotno izolacijske lastnosti kot preostali
elementi ovoja stavbe, imenujemo toplotni most. Po izvoru so toplotni mostovi geometrijski ali konstrukcijski.
Geometrijski toplotni mostovi lahko
nastanejo povsod tam, kjer se stikata dve ali več ploskev in je zato notranja površina na tem mestu bistveno

manjša od zunanje površine. Robovi
predstavljajo linijski toplotni most, v
vogalih pa nastane točkovni toplotni
most. Konstrukcijski toplotni mostovi
nastanejo na mestih, kjer konstrukcijski element prekine toplotno izolacijo.
Najpogostejši konstrukcijski toplotni
mostovi so: balkoni, nosilne konzole,
prizidane stene neogrevanih ali zunanjih prostorov, stebri.

Reševanje toplotnih
mostov s porobetonom
YTONG
Stičišča sten - robovi
Geometrijske in hkrati konstrukcijske toplotne mostove, ki nastanejo na
stičiščih dveh sten, kjer je zahtevana
tudi vertikalna potresna vez, je mogoče rešiti s protipotresnimi zidnimi
bloki YTONG PZB do debeline stene
30 cm in s protipotresnimi termo bloki YTONG od debeline 30 do debeline

Geometrijski toplotni mostovi (robovi sten – temnejše področje) in
konstrukcijski toplotni mostovi (etažne plošče, balkoni – svetlejše področje)

40 cm. Protipotresni zidni bloki imajo že izdelano odprtino za izdelavo
AB vertikalne vezi, ki nadomesti klasičen opaž. Dodatna toplotna izolacija YTONG MULTIPOR, vgrajena kot
zunanja fasadna obloga, še dodatno
toplotno izolira stike sten in povsem
nevtralizira vpliv toplotnega mostu.
Enake elemente je mogoče uporabiti
tudi pri izdelavi priključkov predelnih
sten na nosilne zunanje zidove.

Preboji zunanjih sten
s ploščami - balkoni
Najpogosteje se konstrukcijski toplotni mostovi pojavijo na mestih, kjer
nosilna konstrukcija prekine toplotno
izolacijo. V primeru uporabe strešnih
in stropnih plošč izdelanih iz porobetona YTONG SP, ki imajo toplotno
prevodnost 0,15 W/mK, nevarnosti
za nastanek konstrukcijskih toplotnih
mostov ni več.

Protipotresni zidni blok YTONG
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Lepljeni U element

Nosilne preklade
nad
odprtinami
Odprtine v zidovih, predvsem za
okna in vrata, kjer želimo vgraditi tudi
zunanja senčila, lahko predstavljajo veliko nevarnost za nastanek konstrukcijskega toplotnega mostu. Klasično AB preklado je skoraj nemogoče
primerno toplotno zaščititi. Z uporabo
YTONG U ali L elementov se vpliv toplotnega mostu malenkost zmanjša,
popolnoma pa se toplotni most odpravi še z dodatkom toplotne izolacije YTONG MULTIPOR. YTONG U ali L
element nadomešča sam opaž. Z uporabo nosilnih preklad YTONG NP se
konstrukcijskim toplotnim mostovom
povsem izognemo. Nosilne preklade
YTONG NP je mogoče dobiti v debeli-

Nizkoenergijska Ytong hiša

Lepljeni L element

nah od 20 do 30 cm. Zid 40 cm pa sestavljata dve prekladi debeline 20 cm.

Zrakotesnost stavb
zidanih s porobetonom
YTONG
Pogosto se zgodi, da se enači zrakotesnost in paroprepustnost, čeprav
sta to dve povsem različni lastnosti
materiala. Porobeton YTONG je porozen in paroprepusten material, vendar
je kljub svoji poroznosti za zrak neprepusten. Uporaba ustreznih izdelkov
YTONG in pravilna izvedba vseh elementov ovoja stavbe, kjer so posamezni izdelki YTONG med seboj lepljeni
z YTONG tankoslojno lepilno malto v
debelini od 2 do 3 mm, ustreza tudi
najstrožjim kriterijem po zrakotesnosti stavbe.
To je dokazal test zrakotesnosti,

Nosilna preklada YTONG NP

imenovan Blower-Door, izveden na
nizkoenergijski Ytong hiši v Šentjurju,
ki je dal rezultat n50=0,59 ( kriterij za
pasivno hišo je 0,60), kar pomeni, da
hiša ustreza celo pasivnemu standardu zrakotesnosti.

Z gradbenim sistemom
YTONG do
kakovostne gradnje
Široka paleta izdelkov YTONG in
YTONG MULTIPOR zagotavlja kakovostno gradnjo. Energijsko učinkovitost
zagotavljajo dobro toplotno izolirani
elementi ovoja stavbe, rešeni toplotni mostovi in zrakotesnost, ki ustreza
tudi najstrožjim kriterijem. Vse to pa je
mogoče samo ob pogoju kakovostne
izvedbe, kar zagotavlja stalno preverjanje kakovosti gradnje na terenu.
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Visoka stopnja
protikorozijske zaščite (HCP)
(HCP – High Corrosion Protection)

Za stroge zahteve na področju protikorozijske zaščite
Jeklene konstrukcije so običajno zaščitene
pred korozijo, da se med zahtevano življenjsko dobo izognemo škodi zaradi korozije. Škoda zaradi korozije nastane takrat, ko se zaradi
korozije poslabša funkcionalnost sestavnega
dela ali sistema.
Ignac Jantelj
direktor podjetja
SIKLA d.o.o.

Za razliko od fasad, kjer je pomemben tudi
videz, je pri nosilnih konstrukcijah na prvem
mestu nespremenjena nosilnost skozi celotno
življenjsko dobo.
Cilj zaščite je v običajnih razpisih naveden
le abstraktno. Praviloma je omejen na fiksen
opis površinske obdelave in debeline slojev ter
običajno pogojev na mestu uporabe in sodobnih tehničnih rešitev ne upošteva v zadostni
meri.
Sistematično načrtovanje zaščite pred korozijo zahteva analizo klimatskih pogojev na
mestu uporabe konstrukcije po »Kategorijah
korozivnosti za atmosferske pogoje okolja«.

Opis s kategorijami
korozivnosti po
standardu
DIN EN ISO 12944

Kategorije korozivnosti so definirane po
standardu DIN EN ISO 12944-2 in delijo atmosferske pogoje okolja v skupno šest različnih kategorij, od »nepomembne« do »zelo močne«
korozivnosti.
Za ugotavljanje korozijske obremenitve na
mestu uporabe priporoča standard med drugim tudi primere posameznih kategorij korozivnosti, ki služijo za orientacijo. Ti so navedeni
v spodnji tabeli.
Podrobnosti o dodatnih obremenitvah, zaradi mehanskih, toplotnih, kemičnih, mikroklimatskih ali konstrukcijskih dejavnikov, tukaj ne
bodo opisane.

Zaščitni sistemi Sikla HCP
Kosovno pocinkanje po standardu DIN EN
ISO 1461
Ta preizkušena protikorozijska prevleka je
primerna za uporabo pri kategorijah korozivnosti C4 in C5. Standard določa več stopenj

Kategorija
korozivnosti

Korozijska
obremenitev

C1

Nepomembna

C2

Majhna

Ozračja z malo onesnaženja. Predvsem
podeželje.

Neogrevane zgradbe, kjer se lahko pojavlja
kondenzacija, na primer skladišča in športne
dvorane.

C3

Zmerna

Mestno in industrijsko ozračje, zmerno
onesnaženje z žveplenim dioksidom.
Obalna področja z majhno obremenitvijo s soljo.

Proizvodni prostori z veliko vlage in nekaj
onesnaženja zraka, na primer živilski obrati,
pralnice, pivovarne, mlekarne.

C4

Močna

Industrijska območja in obalna območja Kemični sistemi, bazeni, podpalubja nad voz zmerno obremenitvijo s soljo.
dno gladino.

C5-I
(industrija)

Zelo močna

Industrijska območja z visoko stopnjo
vlage in agresivnim ozračjem.

Zgradbe ali območja s skoraj stalno kondenzacijo in visoko stopnjo onesnaženja.

C5-M
(morje)

Zelo močna

Obalna območja in ploščadi na morju z
visoko obremenitvijo s soljo.

Zgradbe ali območja s skoraj stalno kondenzacijo in visoko stopnjo onesnaženja.

Na prostem

V zaprtih prostorih
Ogrevane zgradbe z nevtralnim ozračjem,
na primer pisarne, trgovine, šole in hoteli
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najmanjše predpisane debeline sloja glede na
debelino materiala konstrukcije. Debeline slojev so od 45 do 85 um. Izvedba povezovalnih
sredstev, vijakov in matic je opisana v standardu DIN EN ISO 10684.
Po pocinkanju se navoji le redko zlahka premikajo. Navoji matic in drugi notranji navoji
morajo biti rezani po vročem pocinkanju. Naknadno rezanje že pocinkanih navojev ni dovoljeno. Vročega pocinkanja ne priporočamo
za navoje pod velikostjo M8.

Polnilo
Zgornji sloj
Temeljni sloj
Jeklo
Zgradba slojev na primeru navoja

Preizkusne sile in napetosti matic s povečanim navojem velikosti M8 in M10 ter prelomne
in preizkusne sile vijakov z zmanjšanim navojem M8 in M10 so manjše od predpisanih vrednosti po standardih ISO 898-2 in ISO 898-1.
Tudi omejitve oblike zaradi naknadnega
kosovnega pocinkanja so nezadovoljive za sodobne izredno prilagodljive vgradne sisteme.
Zaradi potrebnega luženja in naknadnega sušenja lahko ostanejo v režah prisotni ostanki kisline. Po kosovnem pocinkanju ostanki luženja
niso vidni, vendar že ob prvi navlažitvi povzročijo tvorjenje rje in »cvetenje« reže.
Prevleke s cinkovimi lamelami po
standardih DIN EN ISO 10683 in DIN EN
13858
Te prevleke so nanesene brez uporabe elektrolita in zagotavljajo izredno protikorozijsko
zaščito. V primerjavi z vroče pocinkanimi povezovalnimi elementi je debelina sloja pri bistveno boljši protikorozijski zaščiti bistveno tanjša,
le 5-15 um.
Ti sistemi prevlek so bili razviti že v 70. letih
prejšnjega stoletja. V 80. in 90. letih prejšnjega
Prednosti sistema prevlek s cinkovimi lamelami Sikla v primerjavi s klasičnim kosovnim
pocinkanjem:
•
•
•
•
•

Izboljšana protikorozijska odpornost
Lahkotno premikanje navojnih elementov
Preprečevanje krhkosti zaradi vodika
Ni potrebe po luženju s kislinami
Prevleka brez CrVI

stoletja so se začeli uporabljati v avtomobilski
industriji, zdaj pa končno prihajajo v gradbeništvo. Uporabljajo se celo pri morskih ploščadih
z vetrnimi elektrarnami. Primeri načinov uporabe v gradbeništvu so strešni vijaki, jekleni
mozniki, navojni sorniki, tečaji, držala (npr. za
plošče ograj) in okensko okovje.
Prevleke s cinkovimi lamelami ti nudijo tudi
katodno zaščito, saj se korozija iz osnovnega
jekla prenese na cinkovo plast. Za razliko od lakov se ob tem korozija pod prevleko ne razširi.
Izredne lastnosti tega sistema si bile potrjene s preizkusi v inštitutu MPA (Materialprüfungsanstalt) v Stuttgartu.
Cink-magnezijeve prevleke za
vgradna vodila
Razvoj novih cinkovih prevlek na jeklenih
trakovih za največjo mogočo protikorozijsko
zaščito pri uporabi na prostem bo očitno prinesel revolucijo na področje dosedanjega pocinkanja trakov. Tudi tukaj so preizkusi inštituta MPA Stuttgart pokazali izredne rezultate.

Prednosti cink-magnezijevih prevlek:
• Protikorozijska odpornost cinkove prevleke 		
se bistveno poveča, če v zlitino dodamo
magnezij.
• Uporaba cinka se zmanjša za 80 % pri
povečani protikorozijski odpornosti.
• Površina je bolj homogena, videz pa
privlačnejši.
• Prevlečeni so vsi rezani robovi.
• Manjše debeline slojev zagotavljajo boljše 		
rezultate pri preoblikovanju.

Novi postopek zagotavlja zanesljivo doseganje realnih ciljev zaščite. Hkrati so ustrezno
upoštevane tudi izredne prednosti tehničnih
novosti.
Stranke podjetja Sikla imajo zaradi sodobnih postopkov nanašanja prevlek prednost zaradi bistveno učinkovitejših in udobnejših postopkov obdelave.

Slike rezultatov
preizkusa
povejo več kot
tisoč besed!

KONZOLA
Konzola nosilca 41/41
po 1.440 h.
Preizkus s slano meglico:
zgoraj: prevleka
s cinkovimi lamelami,
spodaj: kosovno pocinkanje.

Pri vzorcih A gre za klasična, kosovno pocinkana vgradna vodila
(DIN EN ISO 1461).

Vzorci B so vgradna
vodila iz neprekinjeno
vroče pocinkanega
traku (DIN EN 10327).

Vzorci C so vgradna
vodila s cinkmagnezijevo prevleko, ki je bila
na vodilo nanesena po
izdelavi lukenj.

SIKLA d.o.o.
Trgovsko-storitveno podjetje in gradbeni inženiring

Prekmurske čete 74, 9232 Črenšovci
Telefon:
+386 (0)2 573 58 62 centrala
+386 (0)2 573 58 60 direktor
Telefax:
+386 (0)2 573 58 71
E-mail:
info@sikla.si
Spletna stran: www.sikla.si

Pečat kvalitete Sikla je
sinonim za inovativnost,
profesionalne storitve
načrtovanja in hkrati
servisni paket, prilagojen
potrebam strank.
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Obvladovanje
ogrevalne toplote
Kot upravitelji objektov sledimo
vsoti vseh stroškov kotlovnice, ki nastajajo na področju investiranja, rednega in izrednega vzdrževanja, obratovanja naprav in porabe energenta.
Kotlovnica, ki jo želimo v nadaljevanju prikazat oskrbuje tri stanovanjske objekte. Potreba po ogrevalni toploti po stanovanju je prikazana
v diagramu 1. Zajeta je celotna raba
ogrevalne toplote v obdobju kurilne
sezone 2008/2009, ki je razmejena
na podlagi odčitkov brezdimenzijskih
enot delilnikov. Količina odvzete toplote po stanovanju iz sistema ogrevanja prikazana v diagramu je zelo
razvejana in odvisna od:
•
•
•
•

Diagram 2 prikazuje rabo toplote po mesecih in po objektu. Vsi trije objekti imajo skupno kotlovnico v objektu 3.
Razlika po potrebi ogrevalne toplote je v obdobju meseca januarja najbolj očitna.

počutja uporabnikov,
toplotnih izgub stanovanja,
lege stanovanja,
kvalitete regulacije,

Obvladovanje ogrevalnega sistema je pri iskanju vzroka po povečani potrebi ogrevalne toplote in oceni učinkovitosti obstoječega sistema
zelo pomembno.

Tržaška cesta 65 (Maribor)

Cesta Proletarskih Brigad 77-79 (Maribor)

Ulica Moše Pijada (Maribor)

Hotel veter, SPAR (Ruše)

Šarhova pot (Ruše)

Vrazova ulica (Maribor)
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Raba toplote za vse tri
objekte, izmerjena z merilniki toplote za kurilno
sezono 2008/2009, znaša 541.800,00 kWh in je v
povprečju za 13,5% nižja
od dovedene izračunane
toplote 626.312,50 kWh
kot produkt dobavljenih
količin in kalorične moči
zemeljskega plina.
V. Marjan, upravitelj

Pridobivanje
podatkov za izračun rabe toplote
po uporabniku
»Flow-chart« prikazuje
pretok informacij,
dokumentov,
procesov in
odgovornosti.
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GORENJE MARLES
SE OGREVA Z NOVO
KURILNO NAPRAVO
V začetku meseca decembra, se je pričelo podjetje Gorenje notranja oprema obrat Marles ogrevati z novo kurilno
napravo na lesne sekance. K pripravi projekta so pristopili
že pred leti, vendar so ga lahko realizirali šele s podporo
evropskih sredstev. V projektu prenove kotlovnice so sodelovala številna slovenska podjetja. Gorenje notranja oprema, proizvodnja kuhinj Marles, ima preko 16.000 m2 proizvodnih površin. V okvirju industrijske cone ogrevajo še
manjša podjetja, zato je bilo še kako pomembno, da rešijo
problem ogrevanja. Rekonstrukcijo stare kotlovnice so začeli izvajati julija 2009. Sama dela so potekala izredno intenzivno, saj je bilo potrebno gradbeno preurediti celoten
kompleks stare kotlovnice. Nova kotlovnica po preureditvi
zavzema zelo mali prostor v odnosu na skupno površino
objekta. Večina površin je namenjena skladiščenju biomase. Sodobni kotli na biomaso ne zavzemajo večjih prostorov kot je veljalo za staro tehnologijo. Kotli Bioflamm so bogato strukturirani z visoko stopnjo vgrajene tehnologije.
Podjetje WVterm vzdržuje partnerski odnos s številnimi
domačimi proizvajalci, kar omogoča pretok znanja in skupni prodor slovenskega znanja na tuje trge. Konstrukcijska

zasnova kotla prednostno rešuje probleme ekologije. Emisije dimnih plinov so pod vrednostmi, ki jih predpisuje zakonodaja na področju EU. Kotli so projektirani s tridimenzionalno tehnologijo konstruiranja, kar prinaša precizno
oblikovanje slednjega dela na kotlu. Proizvodi so certificirani po TÜV in nosijo oznako CE 0036. Naprave sodijo v sam
vrh evropske ponudbe. Kotlovska naprava tipa TRB/VA je
izdelana tako, da je pred kotel postavljen reaktor z ravno rešetko. Reaktor je projektiran kot vodno hlajena kletka, izdelana iz kotlovskih brezšivnih cevi. Jeklene cevi so obdane s
kvalitetno ognje odporno opeko, ki ustvarja pogoje za zgorevanje v vroči coni. Na zunanji strani je šamotna obloga,
obdana s kvalitetnim izolacijskim materialom, ki preprečuje
sevanje v prostor in toplotne izgube. Na reaktor so montirani ventilatorji za vpihavanje primarnega in sekundarnega
zraka. Dodatno se montira na reaktor še ventilator povratnih dimnih plinov, da lahko uravnavamo zgorevalne procese visoko kaloričnih goriv. V kurišče je montiran pomični
voziček, na katerega so položene rešetke iz Cr legirane litine. Traverzalna rešetka omogoča s stalnim premikanjem
dovod primarnega zraka, sušenje kot tudi dolg retenzijski
čas. Z doziranjem doveden material na rešetke se vname,
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pomika naprej, se rahlja, da gorivo bolje zgoreva. Ko plamen in še ne zgoreti plini dosežejo ustje reaktorja, vpihavamo preko šob v ustju reaktorja sekundarni zrak in tako
dosežemo vrtinčenje plamena in zgorevanje še poslednjih
ne zgorelih lesnih plinov v plamenu. Kotlovska naprava je
izdelana po TRD 702 iz kvalitetne atestirane pločevine v
varjeni izvedbi po DIN 4702 in 4751.
Konstrukcija kotla omogoča sežig lesnih sekancev iz
industrijske proizvodnje z vsebnostjo vlage do 45 %. Kotli
imajo velik zgorevalni prostor in dobro dimenzioniran prvi
vlek za odlaganje velikih delcev lebdečega pepela. Kotel
je v prvem vleku obzidan s kvalitetno ognje odporno šamotno opeko A 60. Naprava ima vgrajeno avtomatsko odstranjevanje pepela in praha na več nivojih. Naprava ima
na izstopu dimnih plinov iz kotla vgrajen odpraševalec dimnih plinov, za odpraševalcem pa še ventilator. S patentiranimi odpraševalci je dosežena manjša vsebnost prašnih
delcev kot jo določa zakon, to je 80 mg/m3. Kotel oz. celotno napravo krmili mikroprocesorska regulacija, ki dobiva signale od lambda sonde, senzorjev in tipal. Regulacija
prevzema nadzor nad delovanjem in avtomatsko regulira
celoten proces od doziranja in zgorevanja do čiščenja dimnih plinov. Regulacija ima vgrajen še daljinski in procesni
nadzor delovanja.
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Sistem
talnega ogrevanja
za adaptacije
Minimalna vgradna višina, maksimalno udobje

Pri adaptacijah starih zgradb si
prenekateri lastnik zaželi, da bi vgradil talno ogrevanje, ki bi omogočalo
priklop na obstoječi radiatorski sistem. Vgradnja talnega ogrevanja je
običajno pogojena z razpoložljivo višino tal, ki je v takšnih primerih običajno ni dovolj.
Minimalna
vgradna
višina,
maksimalno
udobje

Z novim sistemom talnega ogrevanja, ki je specialno namenjen za adaptacije, tega problema ni več. Sistem
talnega ogrevanja, namenjenega za
adaptacije, predstavlja dodaten pro-

Majhna vgradna višina – 1cm

dukt v Uponorjevi družini ploskovnih
ogrevalnih in hladilnih sistemov. Domiselno oblikovan sistem odpira vrata
različnim priložnostim, prednosti sistema pa so dobrodošle za arhitekte,
izvajalce in razvijalce.
Samolepilna pritrdilna plošča, ki
omogoča pritrjevanje PE-Xa cevi dimenzije 9,9x1,1mm, je lahko položena
na obstoječi betonski estrih. Minimalna višina plošče (približno 1 cm) omogoča sistemu izjemno uporabnost pri
adaptacijah objektov, ker to prinese le
minimalno povišanje talne površine.

Hitro položeno, hitro
pohodno
PE-Xa cev je čvrsto vpeta v čepke
pritrdilne plošče. Zanesljivo vpetost
cevi zagotavlja posebna oblika čepka, ki je v skladu z zahtevanimi stan-

Enostavno sestavljanje plošč

dardi. Predizdelane luknje so locirane
v pravilnih intervalih, tako na čepkih
kot tudi med njimi. Po vgradnji cevi je
samorazlivnemu estrihu omogočeno,
da prosto zapolni vse prostore in da
doseže pot do spodnjega sloja plošče.
Na spodnji strani pritrdilne plošče
se nahaja samolepilni sloj, ki omogoča med polaganjem cevi čvrst in trden
stik s podlago.
Za preprečevanje prenosa udarnega zvoka na stene in za zanesljivo tesnjenje, je potrebno vgraditi posebno
samolepilno obložno folijo, ki ima na
tesnilni peni nalepljeno samolepilno
PE folijo.
Samorazlivni estrih mora vedno
pokriti čepke, tako da znaša celotna
vgradna višina samo 15 mm. Zaradi hitrega sušenja samorazlivnega estriha,

Zanesljivo vpenjanje cevi
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Prekritje
sistema s
samorazlivnim
estrihom

se lahko zaključna talna obloga položi
le nekaj dni po izvedbi estriha.
Zaradi tega, ker so cevi talnega ogrevanja položene v neposredni bližini zaključne talne obloge, je
čas zagona kratek, kar v nadaljevanju
omogoča hitro regulacijo z nizkimi dovodnimi temperaturami.

Prednosti:
• idealno za naknadno montažo,
• lahko se položi direktno na betonski estrih ali na obstoječe ploščice,
• zaradi oblike pritrdilne plošče in
cevi je potrebna minimalna montaža,
• majhna višina elementa – 1cm,

• pohodne pritrdilne plošče,
• hiter odzivni čas,
• nizke temperature dovoda,
• možen direkten priklop na obstoječi sistem.

Priklop sistema
na obstoječe radiatorsko
ogrevanje
Uponor regulacijska postaja je idealna za ogrevanje in regulacijo temperature prostorov s ploskovnim ogrevanjem v kombinaciji z radiatorji ali
obstoječim radiatorskim sistemom.
Prednosti regulacijske postaje so
kompaktna oblika, možnost regulacije maksimalne temperature (25-55 °C)
in izjemna vrednost glede na ceno.
Ogrevalna zanka talnega ogrevanja je priključena na regulacijsko postajo s posebnimi spojkami. Na eno regulacijsko postajo je možno priključiti
največ dve zanki talnega ogrevanja, ki
morata biti približno enaki dolgi, da se

Priklop regulacijske postaje

zagotovi enake tlačne razmere v obeh
zankah.
Za povezavo regulacijske postaje na obstoječ sistem radiatorskega
ogrevanja, se običajno uporabljajo
Uponor MLCP (Unipipe) večplastne
cevi. Individualni sobni regulator
(230V) se lahko uporablja kot sobno
tipalo. Vse to in še več si lahko ogledate in dobite v podjetju TITAN d.d., ki je
uradni zastopnik f. Uponor.
Vili Zabret, TITAN d.d.

Evolucija je predvsem stvar posledic.
Uponor talno ogrevanje. Konec kamene dobe.
sejmu DOM,
Obiščite nas na
7.3.2010,
Ljubljana, 2. –
!
i prostor št. 22
hala B, razstavn

Predstavljajte si, da ste moderen človek. In seveda, uživate v zagotovljeni in samoumevni civilizacijski
tehnologiji. Toda zakaj, za Darwinovo voljo, ste še vedno odvisni od radiatorskega ogrevanja? Razvijajte se
z Uponorjem. Naši sistemi talnega ogrevanja so 100% iz 21-ega stoletja. Visoko učinkoviti, z garantiranim
dobrim faktorjem počutja ter z daleč najbolj zdravim načinom ogrevanja. Za več informacij nas kontaktirajte:
TITAN d.d.

Tel.: (01) 8309 170 prodaja, (01) 8309 168 tehnična služba; Fax.: (01) 8309 171
pc5@titan.si www.titan.si www.uponor.si
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Tr a j n o s t n o p e r s p e k t i v e n !

SE JEM MEGR A

Mednarodnost

23. mednarodni sejem gradbeništva in gradbenih materialov
Gornja Radgona, od 23. do 27. marca 2010
MEGRA, mednarodni sejem gradbeništva in gradbenih materialov, bo
od 23. - 27. marca 2010 pod geslom
»Trajnostno perspektiven« ponovno
največja in najcelovitejša predstavitev
gradbeništva, gradbenih materialov
ter gradbene mehanizacije, opreme in
orodij v Sloveniji in tem delu Evrope.
Predstavil bo vse, kar potrebujemo
za gradnjo in obnovo, gradbene materiale, instalacije, ogrevalno in hladilno
tehniko, izolacije, gradbeno mehanizacijo in orodja, projektantske in gradbene storitve, zaključna dela v gradbeništvu ter skrb za okolico in okolje.
Še posebej bodo na sejmu izpostavljene umna raba energije, obnovljivi
viri, energijsko varčna in naravna
gradnja.
Popestrile ga bodo posebne razstave:
• predstavitev dobitnikov Znakov kakovosti v graditeljstvu 2010
• umna raba energije (v organizaciji
Mariborske razvojne agencije, Društva
inštalaterjev energetikov Maribor in
Pomurskega sejma),
• energijsko varčne hiše in naravne
gradnje (predstavitev proizvajalcev
hiš, gradbenih elementov, stavbnega
pohištva, izolacij in urejanja okolice),

Izmenjava znanja, blaga in storitev

• varovanja in zaščite objektov ter
• kritin.
Na sejmu se bodo zvrstila pomembna
mednarodna kooperacijska srečanja:
Ekonomski oddelek Veleposlaništva
Republike Madžarske in GZS, Zbornica
gradbeništva in industrije gradbenega
materiala organizirata Slovensko-madžarski gradbeni forum na katerem se
bodo srečali predstavniki GZS - Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Slovenskega Gradbenega
Grozda, Slovenske gradbene tehnološke platforme in slovenskih podjetij
ter s predstavniki Zveze gradbenikov,
Gradbenega in inovacijskega grozda
ter podjetij iz sosednje Madžarske.
Mariborska razvojna agencija organizira mednarodno kooperacijsko srečanje MEGRA + Umna raba energije.
Na sporedu bodo aktualni strokovni
posveti s tematiko investicij v Pomurju,
prometne infrastrukture, stanovanjske
gradnje, zakonodaje na področju gradbeništva in subvencij za umno rabo
energije. Inženirska zbornica Slovenije
pripravlja okroglo mizo. Podeljeni bodo
znaki kakovosti v graditeljstvu. Energetikom in obnovljivim virom energije pa
bo posvečen tudi poseben stanovski
dan, ki bo v četrtek, 25. 3. 2010.

Nizkoenergijska gradnja in varčevanje z energijo

Širši krog obiskovalcev bodo vabila
brezplačna energetska svetovanja za
občane, ki jih v sodelovanju s Pomurskim sejmom pripravljata ENSVET in
Ekosklad, brezplačno gradbeno svetovanje v organizaciji Gradbenega instituta ZRMK ter 11. državno prvenstvo
mladih kleparjev in krovcev.
Mladi bodo prejeli koristne informacije na skupinski predstavitvi gradbenega izobraževanja in poklicnih možnosti v gradbeništvu. Kaj vse so se že
naučili njihovi nekoliko starejši vrstniki,
pa bodo lahko občudovali na tekmovanju dijakov v zidanju.
Sejem bo odprt vsak dan (razen
27. marca, ko bo zaprl svoja vrata ob
17.00 uri) od 9.00 do 18. ure.

w w w.p omursk i -sejem. si

Svetovanje

Predstavitev gradbene mehanizacije
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VABLJENI NA SEJEM
ENERGETIK A
IN NA 2. DAN SLOVENSKIH
INSTALATERJEV-ENERGETIKOV
Bienalno se odvija na Celjskem sejmišču sejem Energetika, in v letu 2010
zagotovo bo. Maja 2010, natančneje
18.5., bo sejmišče odprlo svoja vrata.
Otvoritev bo tokrat nekaj posebnega,
prav tako glavni govornik. Na ta dan
pa bo sekcija instalaterjev-energetikov Maribor (SIEM) organizirala 2. DAN
SLOVENSKIH INSTALATERJEV. Dogovori o tem pomembnem dogodku in
o ostalih spremljajočih dogodkih, ki jih
pripravlja sekcija v sodelovanju s Celjskim sejmom, so potekali že v začetku
leta. Na sestanku z gospo Bredo Obrez
Preskar so se člani izvršilnega odbora
sekcije in strokovne službe Območne
obrtno-podjetniške zbornice (OOZ)
Maribor dogovorili o smernicah celotnega sodelovanja. Pomembnost do-

govorov je temeljila na dogodkih, ki
se bodo dogajali ob samem sejmu in
predvsem o vsebini in terminih za dogodke, ki bi bili dovolj aktualni, da bi
privabili vse zainteresirane .
Nekdo bi rekel, da je do samega sejma še daleč, vendar je pomembno, da
vas o dogodku seznanimo čim prej, da
si boste lažje organizirali čas in obiskali sejem in tiste dogodke, ki vas bodo
zanimali. Za vse instalaterje-energetike Slovenije bo tako SIEM pripravila
niz predavanj, seminarjev, srečanj, tekmovanje dijakov instalaterjev strojnih
instalacij vseh poklicnih šol Slovenije,
predstavitve na samem razstavnem
prostoru in svetovanja za občane s
področja Energetike. Tekmovanje dijakov se bo izvedlo, kot že vsa leta do

Na sliki so iz leve proti desni: Ksenija Korenjak Kramar, sekretarka OOZ Maribor, Polajnar Lea sekretarka
SIEM, Bojan Grušovnik podpredsednik SIEM, Darja Atelšek , Breda Obrez –Preskar izvršna direktorica
obe Celjski sejem d.d. in Danilo Brdnik član SIEM. (foto Janez Šauperl)

sedaj, v organizaciji sedaj novoustanovljenega Tehniškega šolskega centra Maribor (Marjan Žugman), SIEM in
Celjskega sejma. Da bodo vse aktivnosti potekale tako kot treba, bo skrbel
podpredsednik SIEM Bojan Grušovnik
in ostali člani izvršilnega odbora sekcije s sekretarko sekcije. Vključila pa se
bo tudi republiška sekcija instalaterjev-energetikov na OZS. Nazadnje pa
še naj omenimo revijo Energetik, ki se
bo tako kot vsako leto predstavila na
samem razstavnem prostoru, na dan
otvoritve bo potekalo srečanje oglaševalcev z gosti in sodelavci revije,
kjer bo prisoten glavni urednik Bojan
Grobovšek, ki pa bo še v vlogi predavatelja na temo Obnovljivi viri in na
razpolago vsem (termin se sporoči še
naknadno) za svetovanje občanom..
Veliko zanimivega bo in veliko dela
še čaka organizatorje, ki se že trudijo,
da bi vse, kar so si zadali, tudi uspešno
izpeljali v zadovoljstvo prav vseh. V
okviru že napisanega in povedanega
bi radi izvedli še kakšna mednarodna
srečanja (morda iz Makedonije, Črne
Gore…), za kar še bodo potrebni dogovori tako z OZS kot Celjskim sejmom
in ne nazadnje s podjetniki omenjenih
držav.
V zaključku pa naj še povabimo
tiste, ki bi se želeli na dogodku predstaviti - sponzorje. Člane bi tako preko sponzorjev seznanili z novostmi na
tržišču, aktualnimi ponudbami in tehnološkimi rešitvami, saj bi na takšnem
mestu, ko bodo zbrani vsi zainteresirani, to imelo največji učinek.
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Torej vabljeni na sejem Energetika in na spremljajoče obsejemske dogodke. Zagotovo boste izvedeli nekaj
več in našli med ponudbo tisto, kar vas
bo zanimalo. Vabilo, prijavnico in program boste pravočasno prejeli ali po
pošti, ali preko revije Energetik, našli
jo boste lahko na spletni strani revije
Energetik in OOZ Maribor. Za vse dodatne informacije pa lahko povprašate na GSM 051 662 119 ali pa pošljete
vprašanje na e-mail: leonida.polajnar@ozs.si . Z veseljem vam bomo pomagali in odgovorili na vaša vprašanja.

V NADALJEVANJU PA VAS ŽE DANES VABIMO K SODELOVANJU NA
ŠPORTNIH IGRAH INSTALATERJEVENERGETIKOV, KI BODO 29.5.2010 V
SKLOPU SEJMA!
Lea Polajnar

VIDIMO SE TOREJ NA SEJMU
ENERGETIKA
od 18. do 22. MA JA 2010!

Športne
igre 2010
1. ZBIRALIŠČE IN OTVORITEV
Zbirališče vseh prijavljenih tekmovalcev
- ekip bo v soboto, 29. 05. 2010 ob 10.
uri, na Planinskem domu OBRTNIK, kjer
bo tudi otvoritev (glej priložen načrt).
2. TEKMOVANJA
Takoj po otvoritvi se vodje tekmovalnih ekip zberejo s predsednikom organizacijskega odbora za športne igre.
Seznanijo se z načinom tekmovanja
in razporedom. Tekmovalci ekipe se
med seboj (iz ekipe v ekipo) ne morejo menjavati, sicer so diskvalificirani
iz panoge.
3. PRIJAVE EKIP IN KONTROLA
Območne obrtno-podjetniške zbornice so dolžne predložiti organizatorju že izpolnjen formular (priložen na
zadnji strani revije-80. stran), seznam
nastopajočih v ekipi in vodjo ekipe,
ki mora biti podjetnik, instalater-energetik, najkasneje do 21. 05. 2010, kasnejših prijav ne bomo upoštevali.
Kontrolo nastopajočih izvaja pooblaščena oseba organizatorja.
4. VODSTVO TEKMOVANJA
Tekmovanje vodi tekmovalni odbor
pod predsedstvom predsednika 5.

3
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športnih iger, ki ga določi organizator,
člani odbora pa so vodje tekmovalne
panoge, ki lahko imajo namestnika.
5. OBVEZNOSTI DO VARNOSTI
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
VSI TEKMOVALCI TEKMUJEJO NA LASTNO ODGOVORNOST IN NE MOREJO
ZAHTEVATI NOBENEGA NADOMESTILA OD ORGANIZATORJA V PRIMERU
POŠKODBE – NESREČE.
6. REZULTATI
Vsi rezultati se zbirajo pri predsedniku
tekmovalnega odbora in so javno izobešeni na oglasni deski, 30 minut pred
razglasitvijo uradnih rezultatov.
7. ZAKLJUČEK IN RAZGLASITEV
REZULTATOV
Zaključek tekmovanja je, ko zadnja

5.

ekipa opravi svojo nalogo v posamezni panogi, predvidoma ob 15. uri. Ob
16.30 uri je uradna razglasitev rezultatov in podelitev pokalov.
8. STROŠKI
Zaradi lažje organizacije - priprave
prehrane in pijače, vpišite v prijavnico
tudi število drugih udeležencev srečanja. Kotizacija za ekipo je 25 € (pet
oseb), ki se plača na TRR OOZ Maribor
25100-9703432115 sklic 5-2010 do 20.
05. 2010.
V njej je zajet delni strošek kosila, ostale stroške pa nosi organizator.
9. PRITOŽBE
Prijavnica brez vplačila kotizacije za
tekmovalce se ne upošteva in ekipa
ne more sodelovati.
Pritožbe se vložijo pisno, največ 30

minut po nastanku napake. Pritožbo
rešuje predsednik tekmovalnega odbora, vodja panoge (ki ne sme biti tekmovalec) in vodja ekipe, ki se je pritožila. Odločitev trojke je dokončna.
Ekipe morajo biti ob določenem času
oz. po urniku tekmovanja na tekmovalnem prostoru, v nasprotnem primeru se določi, da je ekipa osvojila v
tej panogi 0 točk.
Za organizacijski odbor:
Janez Šauperl

ŠPORTNE IGRE
SE ORGANIZIRAJO V SKLOPU
SEJMA ENERGETIKA

š po r t n e
ig r e
Sobota, 29. maj 2010

Instalaterjev-energetikov Slovenije
Za udeležbo na 5. športnih igrah instalaterjev-energetikov, je potrebno izpolniti prijavnico, ki se nahaja na zadnji strani revije (str. 80).

T E KMOV A L N E P A NO G E
1. Tekmovanje z zračno puško (tekmujejo trije člani).
Ekipa prejme toliko točk, kot je seštevek vseh osvojenih krogov v eni tarči,
10 metkov brez uradnega preizkusa.
Organizator bo priskrbel municijo, tarče in puške. Ekipa pa lahko ima svojo
puško, pod pogojem, da je serijske izdelave brez posebnih merilnih naprav.
2. Tekmovanje vleke vrvi (tekmuje
cela ekipa).
Dolžina vrvi je opredeljena, v sredini je
oznaka - zastavica. Tekmovanje poteka na naslednji način: na znak sodnika
skuša vsaka ekipa povleči nasprotno
ekipo preko srednje črte - ekipa, katere tekmovalec prestopi srednjo črto,
izgubi dvoboj. Tekmuje se po izločil-

nem sistemu. Vrstni red tekmovanja
ekip se bo določil z žrebom.
Tekmovalci nastopajo v tenis copatih
ali bosi, druga obutev ni dovoljena.
Prepovedano je uporabljati rokavice
ali druga zaščitna sredstva za roke.
Vrv se tudi, na koncu, ne sme zavijati
okoli roke.
3. Tekmovanje v spretnosti (tekmujeta dva člana).
Tekmovanje je strokovnega - spretnostnega izvora. Predvideva se rezanje
in tesnjenje navojev - lahko pa bo tudi
druga strokovna veščina.
4. Podiranje kegljev (tekmujejo trije
člani).
Tekmuje se po pravilniku, ki bo izobešen na kraju tekmovanja. Šteje se zbir

vseh pravilno podrtih kegljev.
5. Kolesarjenje (samostojno tekmovanje)
Tekmovanje se organizira posamezno
(individualno), če je prijavljeno več kot
pet tekmovalcev. Tekmovanje se prične izpred trgovine v Bresternici in se
zaključi na Domu obrtnik. Prvi (čas)
prejme praktično nagrado organizatorja.
Organizator si pridržuje pravico spremembe razpisa.
Tekmovanje ni namenjeno zgolj dosegu pokala ampak je bistvo sodelovanje in druženje!
Organizacijski odbor-predsednik:
Janez Šauperl
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Posvojite osmerčka-

Power Multi
split sistem
za hlajenje in
ogrevanje
prostorov
Power Multi je ime visoko učinkovitega, tihega in prilagodljivega klimatskega sistema proizvajalca MITSUBISHI ELEC TRIC, namenjenega zadovoljitvi potrebe po udobju in učinkoviti
klimatizaciji več ločenih prostorov. Najsodobnejša tehnologija, dosežena z razvojem priznanega
sistema Power Inverter, omogoča visoko grelno
število (COP) in hkrati ekonomično investicijo.
To je klimatski sistem, ki dejansko pripomore k
uresničitvi želje po udobju in varčevanju energije. Notranje enote lahko izbiramo glede na optimalno uporabo, interier in velikost prostora,
med 27 modeli in 10 različnimi tipi prilagodljivih
naprav. Montaža je preprosta in nudi možnost
povezave do 8 notranjih enot na eno zunanjo
enoto. Z uporabo razdelilnika je olajšana namestitev cevi, ker povezava z navoji pri montaži
ne zahteva uporabe ognja. Na tak način je delo
enostavnejše in varnejše. Montaža razdelilnika
je prilagodljiva, lahko je notranja ali zunanja. Pri
izvedbi z notranjo montažo se razdelilnik namesti v spuščen strop, z uporabo opcijskega pokrova pa se razdelilnik montira zunaj. Vse cevi, ki so
napeljane v oziroma iz razdelilnika so povezane
z razdelilnim elementom. Njihova uporaba je
preprosta in omogoča hitro povezovanje cevi.
Ker je razdelilnik lahko montiran v strop ali na
zunanje zidove, je naprava skoraj neslišna.
Avtor: Primož Kompara
Nova Gorica, 01.02.2010
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TOPLOTNA ČRPALKA
IN SONČNI SPREJEMNIKI
Najcenejši način
ogrevanja



Če izvzamemo pasivne hiše, kjer
teoretično ne potrebujemo energije
za ogrevanje (praktično pa!), je najcenejše ogrevanje v sistemih s toplotno
črpalk,o katerIm so prigrajeni tudi SSE
(sprejemniki sončne energije). Cena
investicije je zaradi dvojnega sistema
višja, vendar je to sprejemljivo, kadar
želimo dolgoročno dosegati najnižjo
porabo energije.
Sončno sevanje na Zemljo je brezplačno in hkrati praktično neizčrpen
vir energije. Energija, ki jo seva sonce
na Zemljo, je približno 15.000 krat večja od energije, ki jo porabi človeštvo.
To je vir energije, ki se obnavlja in ne

onesnažuje okolja. Sonce ogreva zrak,
zemljo, kamenine in površinske vode,
ki tako postanejo naravna skladišča
sončne energije, to pa posredno lahko
koristimo za ogrevanje. Bolj neposredno je sončno ogrevanje kolektorjev,
ki nato ogrevajo sanitarno vodo ali
hišo. Žal danes izkoriščamo še vedno
le delček te neizmerne količine čiste,
brezplačne energije.

Ogrevanje samo
s sončnimi kolektorji
Ogrevalni sistemi zasnovani samo
s SSE potrebujejo v praksi, zaradi dokaj pogoste oblačnosti zlasti pozimi,
dodatno ogrevanje. Vkljub visokim
investicijskim stroškom, kot je velika

površina SSE (visokega cenovnega
razreda) in velik hranilnik toplote, je
vedno potreben še dodatni vir ogrevanja za čas, ko sonca ni. Obdobja
brez sonca so pozimi lahko tudi več
tednov, celo več kot mesec dni. Sistem
torej mora biti dopolnjen z dodatnim
ogrevajem. (shema povezav)
Predpostavimo, da je za dobro
izolirano hišo potrebna moč ogrevanja 5 kW. V enem dnevu, to je 24
urah, je poraba energije za ogrevanje
take hiše 120 kWh. V Sloveniji lahko v
grobem računamo, da v eni uri sončnega sevanja na 1 m2 SSE pridobimo
približno 0,8 kWh. Učinkovitost SSE
pa je v praksi zelo različna, odvisno
od proizvajalca.
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Predpostavimo, da bi želeli ogrevati zgoraj omenjeno hišo samo s
soncem. Upoštevati tudi moramo, da
imamo pozimi morda samo 4 do 5 ur
sončnega sevanja. Energijo za ogrevanje zgoraj omenjene hiše delimo
s številom ur osončenja, na primer 5
ur in dobimo, da moramo vsako uro
sončnega sevanja shraniti 24 kWh. Pri
predpostavki, da pozimi v povprečju
dobimo samo 0,8 kWh na vsak m2 SSE
pomeni, da potrebujemo kar 30 m2
kolektorjev! Vsekakor velika površina
in še večja investicija, saj moramo misliti tudi na dni, ko sonca ni!
In kolikšen hranilnik toplote potrebujemo za shranitev 120 kWh energije.
V 1000 litrski hranilnik lahko shranimo
42 kWh, če ga ogrejemo za temperaturno razliko 40 0C. Če bi hoteli shraniti
energijo za ogrevanje omenjene hiše
celi dan, potrebujemo občutno večji
hranilnik, ali pa ga moramo ogreti za
približno 2,8 krat višjo temperaturno
razliko, kar pomeni že ogretje hranilnika na preko 100 °C, kar pa bi v običajnem ogrevalnem sistemu povzročilo že težko premagljiv problem. Bolj
ekonomična in predvsem praktična
rešitev je povezava SSE z naslednjim
najcenejšim načinom ogrevanja, to je
s toplotno črpalko.

Ena od toplotnih črpalk z visokim
učinkom je na primer NIBE SPLIT, ki
ima frekvenčno krmiljene kompresor,
ventilator za potisk zraka skozi uparjalnik in obtočno črpalko ogrevalnega, oziroma hladilnega sistema. Moč
toplotne črpalke se tako ves čas prilagaja potrebi hiše po ogrevanju, zato je
strošek delovanja izredno nizek tako
pri ogrevanju, kot tudi pri hlajenju hiše
poleti. Ker pa je sončno sevanje brezplačno, je tak sistem smiselno dopolniti z nekoliko manjšim toda ekonomsko bolj upravičenim številom SSE ter z
manjšim hranilnikom,ki zavzame tudi
manjšo, izredno drago bivalno površino. (Slika toplotne črpalke NIBE SPLIT)

Zaradi ohranjanja okolja je pozitiven vsak prihranek energije. Pri skupni
zasnovi ogrevanja s toplotno črpalko
in SSE se poraba fosilnih energentov,
kot so kurilno olje in plin občutno zniža. Izkušnje kažejo, da sistemi toplotne črpalke v kombinaciji s SSE lahko
prihranijo do 90% energije, s katero se
ogreva hiša. Vsa ta brezplačna energija je v tem primeru posredno ali neposredno sončna energija. Več takih
sistemov pomeni, manjšo porabo kurilnega olja, plina, drv in peletov ter s
tem nižje onesnaževanje vašega in našega okolja.
Drago Škantelj
KNUT d.o.o.

NOVA GENERACIJA TOPLOTNIH ČRPALK
NIBE™ F1245

Sistem
s toplotno črpalko
in SSE
Sonce ogreva vse leto zemljo, kamenine, površinske vode in zrak. Zaradi nepredstavljive količine ogretih
zemljin ostaja temperatura zraka relativno visoka tudi v pretežnem delu
zime, ob morebitnem prikazu sonca
izza oblakov, pa se zrak relativno hitro še dodatno ogreje. Nove generacije toplotnih črpalk zrak/voda so še
učinkovite tudi pri zelo nizkih temperaturah zunanjega zraka, na primer pri
-20°C. Ker pa so tako nizke temperature zelo poredko, so kakovostne toplotne črpalke zrak/voda zelo primerne za osnovno ogrevanje hiše, SSE pa
služijo predvsem za dodatno znižanje
stroškov ogrevanja.

NOVA, ENOSTAVNA
IN UPORABNIKU PRIJAZNA
BARVNA REGULACIJA
Nadgradnja regulacije preko USB priklopa.

ENOSTAVNEJE NE GRE!
NA SEJMU DOM med 2.3. in 7.3.2010 / klet B2K-11

d.o.o.

| Mali Osolnik 17, 1311 Turjak

www.knut.si | tel.: 01 / 788 99 16
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SODOBNO OGREVANJE
NA LESNO BIOMASO ENOSTAVNO, UGODNO IN
OKOLJU PRIJAZNO
Les, kot najstarejši energetski vir na svetu, nam je na voljo pred našim pragom. Raba ekološko prijaznega vira energije iz domačega okolja prinaša številne pozitivne socialnoekonomske in okoljske rezultate, od stroškovne prednosti,
do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, večje energetske
neodvisnosti in povečanja interesa za upravljanje z gozdovi.
Hkrati se ob naraščanju cen fosilnih goriv v ljudeh vse bolj
prebuja tudi zavest, da energetski viri niso več poceni, predvsem pa da niso na voljo v neomejenih količinah.
Težava pri izkoriščanju lesne biomase v Sloveniji ni le odstotek uporabnikov ali število kotlov, temveč njihova starost.
Zastarele tehnologije so izrazito energijsko neučinkovite,
emisije dimnih plinov so visoke, izgube ogromne, hkrati pa
je kurjenje v starejših kotlih neudobno in časovno potratno.
Podjetje B I O M A S A d.o.o. zastopa avstrijsko podjetje
Fröling, ki že preko 40 let izdeluje najsodobnejše kotle na
lesno biomaso. Preizkušena tehnologija Frölingovih kotlov
zagotavlja maksimalne izkoristke in kar največ toplote ob
minimalnih emisijah CO2. Kotli ob kurjenju proizvajajo enako
količino CO2, kot nastaja ob trohnjenju lesa v gozdu, s tem pa
izpolnjujejo najstrožje zahteve EU. Izbirate lahko med kotli
na polena, sekance in pelete, ki vam v kombinaciji s hranilnikom toplote nudijo izjemno udobno, varno, okolju prijazno,
predvsem pa varčno ogrevanje na les. Široko paleto Frölingovih kotlov na lesno biomaso si lahko ogledate na spletni
strani www.biomasa.si, na vseh večjih sejmih ter pri številnih
zadovoljnih strankah, strokovnjaki pa vam brezplačno svetujejo tudi na vašem domu.
S sodobnimi kotli na lesno biomaso je tudi ogrevanje na
polena postalo enostavno. Prenovljeni Frölingov kotel na
polena S4 Turbo je lahko biser vaše kurilnice. Nalaganje večkrat na dan je preteklost, ob velikem nalagalnem prostoru
boste naložili le enkrat dnevno. Čas gorenja brez dolaganja
bo izredno dolg, nato pa se bo toplota za ogrevanje črpala

iz zaloge v akumulatorju toplote. Ločeno primarno in sekundarno zgorevanje, nadzor z lambda sondo in posebej
razvita, s šamotom obložena vrtinčasta komora omogočajo
maksimalen izkoristek toplote iz lesa. Posebno sesanje dimnih plinov bo preprečilo dimljenje ob dolaganju, čiščenje
pepela pa je potrebno le enkrat tedensko. Po novem vam
Frölingov kotel na polena lahko omogoča tudi edinstveni
avtomatski vžig, vse za vaše udobje in prihranek.
Za vse brez lastnega lesa zanimiv način ogrevanja predstavlja tudi novi Frolingov P4 kotel na pelete, ki omogoča
odlično in stroškovno ugodnejšo alternativo ogrevanju na
olje. Izjemno kompaktna zasnova omogoča preprosto postavitev v kurilnico, poseben sesalni sistem pa enostavno
povezavo z zalogovnikom pelet. Kotel lahko zaradi dvojnega dna deluje tudi pri nizkih temperaturah in ne zahteva
dviga temperature povratnega voda. Idealno se vklaplja v
koncept nizkoenergijske hiše, zaradi širokega razpona moči
pa z lahkoto zadovolji tudi hišam z velikimi toplotnimi potrebami. Povsem avtomatiziran sistem dovajanja pelet, samočistilna premična rešetka ter avtomatsko odvajanje pepela
vam tako daje proste roke.
Kotli na lesne sekance so z učinkovitim pridobivanjem
energije iz lesne biomase še posebej primerni za ogrevanje večjih površin in velikih porabnikov energije, saj so kot
energent cenovno zelo ugodni. Kurjenje lesa kot obnovljivega vira energije pa je sicer dosegljivo tudi tistim, ki živijo
v urbanem okolju in nimajo gozda. V tem primeru govorimo
o istočasnem ogrevanju več objektov z vgrajenimi toplotnimi postajami preko enega kurišča, tako imenovanih mikro
mrežah, in primernih kotlih na lesno biomaso nazivnih moči
od 100 kW do 1 MW. Podjetje Biomasa jih je uspešno zgradila že pet, vse z namenom proizvodnje in prodaje ekološke
energije končnemu porabniku.
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Kotel na polena Fröling S4 Turbo

Fröling P4
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Dobra regulacija
je pol toplotne
črpalke !
Danes je na našem tržišču vse več
cenenih toplotnih črpalk, ki so po moči
podobne boljšim TČ, kar pa se tiče
energijske učinkovitosti pa je ta praviloma manjša od navedene. Tudi glede
regulacije imajo tovrstne TČ vgrajeno
zgolj osnovno regulacijo temperature
izhodne ali povratne vode. Ko pa želimo kaj več pa se glasba navadno konča. Res je namreč, da tudi tu velja pregovor: Za malo denarja, malo glasbe.
Danes imajo boljše toplotne črpalke vgrajeno regulacijo, ki omogoča krmiljenje celotnega ogrevalnega
sistema. Najosnovnejše pri tem je, da
omogočajo prioritetno segrevanje
sanitarne vode na višji temperaturni nivo – npr. na 50 °C. Po končanem
ogrevanju sanitarne vode pa preklopijo na nižji temperaturni nivo ogrevalnega sistema. Še posebej je to nujno pri talnem ogrevanju, kjer imamo
temperaturo predtoka do 35°C. Če bi v
takem primeru vedno ogrevali na 50°C
in bi potem ogrevalno vodo talnega
ogrevanja pripravljali z mešalnim ventilom, bi bila letna učinkovitost toplotne črpalke kar do 40 % manjša kot v
prejšnjem primeru. (Slika 1)

Slika 1: Primer regulacije za celotni ogrevalni sistem

Kaj vse še lahko
omogoča krmiliti dobra
regulacija ogrevalne
toplotne črpalke ?
• krmiljenje in varovanje toplotnega
vira,
• dva neodvisna ogrevalna kroga (1
x direktni + 1 x direktni/mešalni) ogrevanje ali hlajenje,
• krmiljenje ogrevanja (odvisno od
zunanje temperature, konstantno),
• krmiljenje hlajenja (aktivno/pasivno),
• segrevanje sanitarne vode,
• krmiljenje dodatnega vira za ogrevanje (samostojno, bivalentno vzporedno in bivalentno alternativno delovanje),
• krmiljenje dodatnega vira za segrevanje sanitarne vode (samostojno,
vzporedno, antilegionelna zaščita,
zunanji izklop toplotne črpalke (blokada elektro distributerja),
• zunanji preklop ogrevanje/hlajenje.

Z razširitvenim modulom
pa so na voljo še naslednje
funkcije:
• dva neodvisna ogrevalna kroga (2
x direktni/mešalni) ogrevanje ali hlajenje,
• krmiljenje sprejemnikov sončne
energije za ogrevanje (hranilnik toplote)
• Krmiljenje sprejemnikov sončne
energije za segrevanje sanitarne vode
(grelnik sanitarne vode),
• izhod za hlajenje sprejemnikov
sončne energije preko tretje enote,
• ogrevanje bazena,

• cirkulacijski vod sanitarne vode.
(Slika 2)

Katera regulacija naj prevzame vodilno vlogo pri
kombiniranih sistemih ?
Danes je vse več predvsem obstoječih ogrevalnih sistemov na olje ali
plin, ki jim kasneje dodamo še toplotno črpalko. V takih primerih se zaradi
najnižje investicije pogosto odločimo,
da se TČ samo doda in ima tako podrejeno vlogo.
Če pa želimo imeti energijsko kar
najbolj učinkovit ogrevalni sistem, pa
mora prevzeti vodilno vlogo toplotna
črpalka, medtem ko naj bodo obstoječi konvencionalni sistemi zgolj kot dopolnilo ob konicah ali pa kot rezerva.
Skladno s tem je potrebno ustrezno
prilagoditi vezalno shemo.

Kakšno vlogo imajo pri
tem centralni nadzorni
sistemi ?
V kolikor gledamo zgolj energijsko
učinkovitost toplotne črpalke, potem
pri dobri osnovni regulaciji TČ, z CNS
sistemom ne moremo doseči učinkovitejšega delovanja TČ. Osnovno pravilo delovanja TČ je namreč naslednje:
Prostori naj se namreč ogrejejo na tisto najnižjo temperaturo, ki je za nas
še ugodna, potem pa naj TČ to temperaturo samo vzdržuje. Dvigovanje
in spuščanje te temperature nima pozitivnega učinka na prihranek pri stroških ogrevanja, dejansko pa zmanjša
udobje bivanja. V kolikor pa želimo
spremljati določene obratovalne podatke, beležiti rabo energije, sprejemati alarme naprave … potem pa
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Slika2: Prikaz številnih regulacijskih možnosti

nam seveda lahko pri tem CNS veliko
pomaga. Aktualen je tudi pri objektih,
kjer ne bivamo stalno in želimo temperaturo zgolj občasno dvigniti ali
spustiti na bivalni nivo. Seveda pa je
pri slednjem potrebno vzeti v obzir, da

so takšni sistemi primerni predvsem
za uporabnike z določenim tehničnim
predznanjem. Za ostale pa lahko pri
delnih ali celotnih izpadih pomenijo
tudi velike težave.
Če povzamemo, potem lahko za-

ključimo, da si danes kvalitetnih toplotnih črpalk več ne moremo predstavljati brez regulacije celotnega
ogrevalnega sistema.
Mag. FrancPesjak,
www.termotehnika.com
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Kotli na
biomaso HERZ
Herz je podjetje z več kot 30 letnimi izkušnjami na področju izdelave kotlov na biomaso. Izdelki so plod razvoja
lastnega razvojnega centra in se prodajajo po državah celotne Evrope. Vsem izdelkom so zagotovljene kakovostne
servisne storitve in imajo certifikat ISO 9001. Izdelki podjetja Herz sodijo v najvišji kakovostni razred tako v Sloveniji
kot tudi Evropi.
Kotli blagovne znamke Herz nudijo vrhunsko udobje
z enostavnim upravljanjem in avtomatskim čistilnim
sistemom. Zagotovljena je gospodarnost z visokimi
izkoristki v času celotnega delovanja. Sistem BioControl 3000 z energetskim upravljanjem, energijsko varčno
pogonsko tehniko in visokotemperaturnimi materiali omogoča zelo dolgo življenjsko dobo in zanesljivo obratovanje.
Obvezni del vseh vrst peči Herz je lambda sonda, ki
meri preostanek kisika v dimnih plinih. V realnem času zazna vsako spremembo kakovosti goriva in temu primerno spremeni razmerje in količino potrebnega dovodnega
zraka.
Pri manjši potrebah po toploti priporočamo izbiro kotla
na polena, medtem ko pri večji potrebi raje izberite kotel na
lesne sekance. Za ogrevanje v urbanih okoljih pa priporočamo kotle na pelete.
Kotli na biomaso ohranjajo čisto okolje, ponujajo nizke
emisije in uporabljajo domač obnovljiv vir energije.

Pelletstar BIOCONTROL
Vaš partner za peletne naprave.
Transport materiala iz rezervoarja poteka s pomočjo fleksibilnega iznašalnega polža ali s pomočjo iznašalne sonde. Enostavno upravljanje in popolnoma avtomatično čiščenje zagotavljata največje udobje. Velik predal za pepel
omogoča dolge intervale čiščenja. Kotel Pelletstar ima
osrednjo regulacijsko enoto za:
•
•
•
•
•

regulacijo ogrevalnega kroga,
pripravo tople vode,
dvig temperature povratne vode,
izravnalno upravljanje,
regulacijo solarnega kroga,

•
•

pregledni zaslon,
enostavno upravljanje.

Regulacija zgorevanja in sonda lambda zagotavljata
zmanjšano porabo goriva in konstantno popolno zgorevanje. Kotel Pellestar odlikuje moderna oblika in zavzema zelo malo prostora.

Pelletstar BIOCONTROL

Firematic
Ogrevanje s sekanci in peleti.
Poseben prostorski transport omogoča idealno prilagoditev želji kupca. Zaradi vmesnega zbiralnika in sistema zapor z infrardečimi senzorji, je sistem neobčutljiv na prah.
Material, regulacija s sondo lambda, enakomerno izgorevanje in regulacija podtlaka ter avtomatsko čiščenje z zgorevanjem zagotavljajo popolno zgorevanje. Kotel ima trikratno varovanje proti ognju:
•
•
•

zaščitne naprave povratnega ognja (RSE),
naprave za zadrževanje povratnega ognja (RHE),
elektronski nadzor temperature dozirnega polža.

Sistem ima zaradi visoko kakovostnega ventilatorja za
vroč zrak izjemno zanesljiv vžigalni mehanizem, robustni pogonski motorji z verižnim pogonom pa mu omogočajo majhno porabo toka in velik zagonski moment.
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F irematic

Firestar
Ogrevanje s kosi lesa.
Odlikujejo ga izredno nizke emisije, saj ne dosega
niti 50% emisijskih vrednosti, ki jih predpisujejo strogi zakonski predpisi za kurilne naprave. Vgradnja izravnalnega
hranilnika omogoča še dodatni prihranek energije.

Lastnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

visok izkoristek do 93 %,
avtomatsko čiščenje toplotnega prenosnika,
najnižje emisijske vrednosti,
enostavno čiščenje,
omogočeno zgorevanje kosov lesa
(pol metrska polena), sekancev in lesenih briketov
optimalni regulacijski komfort,
dolgo zgorevanje,
v opciji BioControl 3000.

F irestar

Blagovna znamka Herz in njihovi izdelki bodo predstavljeni tudi na sejmu
Dom, ki bo potekal od 2. do 7. marca
na Gospodarskem razstavišču.
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SONNENKRAFT
Solarna akademija
Podjetje SONNENKRAFT je eno vodilnih podjetij v Evropi
na področju solarne energije. Razvoj je usmerjen predvsem
na zahtevne tehnološke rešitve ogrevanja sanitarne vode
in podpore ogrevanju objektov. Največja prednost izdelkov
podjetja SONNENKRAFT pa je kompaktna zasnova in tehnološka dovršenost sistemskih rešitev.
Z zahtevnejšimi tehnologijami in izboljševanjem kakovosti izdelkov pa se je pojavila tudi potreba po dodatnih
usposabljanjih monterjev, inštalaterjev in projektantov. V
ta namen je podjetje kot prvo v Evropi ustanovilo Solarno
Akademijo. Solarna Akademija je tehnološki center, ki pa ga
v grobem lahko razdelimo v dva dela. Seveda je v ospredju
nedvomno šolanje in usposabljanje naših partnerskih podjetij, ki skrbijo za kakovostno montažo in vzdrževanje naših
izdelkov. V sklopu Solarne Akademije deluje tudi vseevropski razvojni center, ki predstavlja bazo za izmenjavo Evropskega znanja na področju solarne energije. Močan razvojni
kader skrbi za kakovost naših izdelkov in razvoj novih tehnologij na področju izkoriščanja sončne energije.
Izobraževalni program za naša partnerska podjetja je
sestavljen iz teoretičnih osnov, ki se podajajo poslušalcu v
obliki seminarjev kot tudi praktičnega dela v solarni delavnici. Poleg predavalnice smo v lanskem letu uspeli postaviti
tudi delavnico, kjer si je možno ogledati naše izdelke, vgraditi sprejemnik sončne energije v streho in celo postaviti ter
zagnati solarni sistem. S simulatorji solarnih krmilnikov pa je
možno predvideti dejanske situacije v delovanja solarnega

Solarna akademija

sistema in preveriti odzive krmilnika na različne vplive z različnimi nastavitvami parametrov.
Predavanja v Solarni Akademiji vodijo visoko usposobljeni strokovnjaki s tega področja. Vsi predavatelji imajo
pridobljen certifikat ISO strokovnega predavatelja, ki se
opravlja pred mednarodno komisijo, dolgoletne izkušnje s
področja solarne energije kot tudi naziv projektanta solarnih sistemov, katerega podeljuje mešana komisija strokovnih organizacij, ki delujejo na področju solarne energije.
V Solarni Akademiji potekajo seminarji v več Evropskih
jezikih, med drugim tudi v slovenskem. V lanskem letu smo
organizirali več osnovnih šolanj z naslovom SOLAR EXPERT
TRAINING, s pomočjo katerih so slušatelji spoznali osnove
solarne energije, principe delovanja sistemov, osnove montaže in regulacije. V ta sklop predavanj spada tudi ogled
same proizvodnje sprejemnikov sončne energije.
Lani smo prvič organizirali tudi nadaljevalni seminar SOLAR PROFFESIONAL TRAINING za vse obstoječe partnerje.
Poudarek je bil predvsem na dimenzioniranju solarnih sistemov, okoljski tehniki in novostih na področju krmilne tehnike. Delo je potekalo v štirih skupinah, od katerih je morala
vsaka skupina s pomočjo priložene dokumentacije dimenzionirati solarni sistem. Sledila je diskusija v kateri smo izpostavili dobre in slabe lastnosti izbranih solarnih sistemov.
V letošnjem letu načrtujemo še SOLAR XL TRAINING za
projektante solarnih sistemov. Poudarek bo predvsem na
okoljski tehniki, računanju izkoristkov sistema ter dimenzi-
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Udeleženci izobraževanj

oniranju in optimiranju solarnih sistemov. Za to potezo smo
se odločili predvsem zato, ker se je pokazal zelo velik interes
s strani projektantov strojnih inštalacij. Do tega je privedlo
sprejetje novega pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki narekuje uporabo velikega deleža energije iz obnovljivih virov. V okviru tega seminarja si bomo ogledali tudi
nekaj obstoječih solarnih sistemov.
Ker je Solarna Akademija namenjena v prvi vrsti izobraževanju novih solarnih strokovnjakov, ne le na nivoju planiranja in montaže, ampak tudi na znanstvenem in raziskovalnem nivoju, smo se povezali tudi z Univerzo v Ljubljani
in Srednjo šolo tehniških strok Šiška. V okviru Evropskega
projekta Solair smo lani skupaj s Fakulteto za strojništvo organizirali tudi prvo delavnico z naslovom Solarno hlajenje.
V okviru te delavnice smo si skupaj ogledali delujoč solarni
hladilni sistem, ki je lociran v podjetju SONNENKRAFT. Teoretične osnove pa so predstavili predavatelji iz laboratorija
za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko Fakultete za Strojništvo v Ljubljani.
Solarna Akademija je tako postala ena najboljših naložb
v prihodnost, saj lahko le z dobro izobraženim in strokovnim
kadrom dosežemo najvišjo kakovost naših izdelkov, kar je
predpogoj za mnoge zadovoljne stranke.
Tadej Mrak

Skupaj v sončno
prihodnost!

Obiščite nas na sejmu Dom v Ljubljani
v času od 2.3. do 7.3 v hali B2 klet- razstavni
prostor št. 19.
Sonnenkraft Slovenija
Industriepark
9300 St.Veit/Glan
Avstrija
e-mail: info@sonnenkraft.si
tel: 041 505 923

FOREVER CLEVER

Največji evropski solarni center v St. Veit-u

www.sonnenkraft.si

Termine lahko preverite na naši spletni strani
w w w. s o n n e n k r a f t . s i ali na
e-mail: i g o r. k o z l a r @ s o n n e n k r a f t . c o m
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ARMEX ARMATURE d.o.o.
Ljubljanska cesta 2A, 1295 Ivančna Gorica
Odstranjevanje odpadnih vod iz gospodinjstev se zdi zaradi številnih
uredb, zakonov in predpisov, ki se jih mora upoštevati, na prvi pogled zapleteno. S pravim partnerjem in pravilno izbranim sistemom boste trajno pridobili, saj odpade draga kanalščina, kot tudi visoki stroški čiščenja odpadnih
voda (odvoz iz greznic . Iz našega širokega programa izdelkov za odpadne
vode, vam nudimo več vrst popolnoma bioloških malih čistilnih naprav od
2 do 200 PE, greznice in ostali pribor. V naši ponudbi se ravno tako nahaja

širok izbor izdelkov za izkoriščanje deževnice (rezervoarji, črpališča, filtri za deževnico, odjemna mesta, digitalni pokazatelji
nivoja, ponikalnice ... ).
Z izkoriščanjem deževnice prihranite
do 50% pitne vode.

Za več informacij si oglejte
bogato ponudbo proizvodov
na naših internetnih straneh
www.cistilnenaprave-dezevnica.si

ali nam pošljite
povpraševanje
na e-mail :
info.armex@siol.net
ali nas pokličite na tel:
01/78 69 270, 01/ 78 69 260 ,
051/652-192.
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prezračevanje
z rekuperacijo
Ko investitorji razmišljajo o pomenu posameznih investicij ob gradnji stanovanjske hiše, se za enkrat le redki odločijo, da prezračevanje z rekuperacijo (izkoriščanje toplote
odpadnega zraka) spada med tiste nujne in nepogrešljive
elemente sodobne hiše. Da je temu tako se ne smemo čuditi, saj se je razvoj izolacijskih materialov in s tem tudi tesnih oken in vrat dogajal posebej intenzivno šele v zadnjih
desetletjih.

Polaganje prezračevalnih cevi v betonsko ploščo

Današnje stanovanjske hiše so zaradi energijske varčnosti postale dosti bolj zrakotesne, kot so bile pred leti. Res
da omogočajo majhno izgubo toplotne energije skozi ovoj
stavbe in zasteklitve, vendar brez prezračevanja zadržijo
tudi vso vlago, katero imamo v hiši zaradi dihanja, kuhanja,
pranja, likanja, tuširanja, … v presežku. Z bivanjem v neprezračevani hiši tudi kvaliteta zraka upada: koncentracija ogljikovega dioksida raste, vonjave iz kuhinje, kopalnice in sanitarij se kopičijo, s tem pa razmere postanejo nevzdržne.
Očitno je, da je takšno hišo potrebno prezračiti in ker nimamo vgrajenega prisilnega prezračevanja (ker nanj ob gradnji nismo pomislili), se zatečemo k odpiranju oken. Res da
hišo na ta način lokalno prezračimo v prostoru kjer je odprto okno, vendar na ta način zgubimo kar nekaj toplotne
energije (pozimi toplote, poleti hladu), ki smo jo z investicijo v izolacijske materiale ter tesna okna in vrata drago plačali. Takšno prezračevanje deluje le, dokler je okno odprto,
v tem času pa se ne moremo izogniti vsemu, kar lahko pride skozi okno: hrup, prah, cvetni prah, insekti in nenazadnje
dež, če na odprto okno pozabimo.
Zakaj pa je danes investicija v prisilno prezračevanje z
rekuperacijo odpadne toplote še bolj pomembno kot pred
nekaj leti? Razlogov je vsekakor poleg že naštetih še veliko več.
V svetu vse bolj raste zavest o odgovornosti, ki jo imamo kot prebivalci Zemlje za planet na katerem živimo, saj si
z njegovim ohranjanjem kupujemo možnost, da bomo na

Polaganje prezračevalnih cevi na betonsko ploščo, v izolacijo, pod kombinirano
ploščo talnega gretja.

njem živeli tudi v bodoče. S tem razlogom se pojavlja vse več
zakonov, deklaracij, resolucij, konferenc, organizacij, pobud
in gibanj, ki skušajo to spoznanje prenesti v realnost našega bivanja.
Na področju učinkovite rabe energije je leta 2004 Državni
zbor Republike Slovenije na podlagi 13. člena Energetskega
zakona sprejel Resolucijo o Nacionalnem energetskem
programu, ki povzema stanje na področju rabe neobnovljivih in spodbuja uporabo obnovljivih virov energije.
Evropski parlament je decembra 2002 sprejel Direktivo
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o energetski učinkovitosti stavb, ki je bila osnova za Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES), ki ga
je ministrstvo za okolje in prostor republike Slovenije sprejelo septembra 2008. Pravilnik narekuje delež uporabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih objektih in postavlja
prezračevanje s povratkom toplote med obvezne sestavne
dele teh objektov.
O spremembah na področju energetike in rabi neobnovljivih virov energije priča tudi vladni ukrep o novem prispevku in višji trošarini na kurilno olje, ki je bil sprejet januarja 2010 in je stopil v veljavo s 1. februarjem 2010. Ta uvaja
okoljski davek na kurilno olje kot neobnovljivi vir energije, v
višini 1,1 centa na liter. Obenem predvideva, da bo leta 2011

cena kurilnega olja približno enaka kot cena dizelskega goriva, kot se je to že zgodilo v šestih državah na območju EU.
Porast cen neobnovljivih energentov v sedanjosti in
njihova presahnitev v prihodnosti, nas vse sili k spremembam. Od peči na kurilno olje se bomo vse bolj ozirali k peči
na lesno biomaso, izraba solarne energije nam ne bo več
tako tuja, raziskovanje raznih aleternativnih virov energije
pa bo v porastu. Tako postajajo tesna okna in dobri izolacijski materiali ob uporabi prezračevanja s povratkom odpadne toplote smiselna in logična rešitev, postavitev prezračevalnega sistema v fazi gradnje pa lažje in enostavnejše
od adaptacij.

DOLOČITEV TČ ZRAK – VODA
ZA NOTRANJO POSTAVITEv
Izbor toplotne črpalke je odvisen od energijskih potreb objekta,
razpoložljivega vira toplote in od
odločitve, kolikšen odstotek letnih
energetskih potreb objekta naj bi
pokrila toplotna črpalka.
Pri sistemu s toplotno črpalko,
ki ne pokrije vseh energetskih potreb objekta, je potrebno zagotoviti dodatno ogrevanje, ki se naj vklopi samodejno, ko toplotna črpalka
ne zmore več vzdrževati zahtevane
temperature. Toplotna črpalka in
dodatni vir tako delujeta istočasno.
Ko je nastavljena temperatura dosežena, se dodatni vir izklopi in toplotna črpalka nadaljuje ogrevanje
sama.

vesticije TČ za približno 20 %), je potrebno najprej izračunati, kolikšno bo
dejansko znižanje letnih obratovalnih
stroškov. Na sliki 1 prikazan diagram
za določitev potrebne toplotne moči
TČ zrak/voda grelne moči 12,.4 kW
pri W0/W35, za t.i. »monoenergetsko« obratovaje. Značilnost takšnega obratovanja je, da ima toplotna
črpalka v hranilniku toplote vgrajen
električni grelnik. Toplotno moč TČ
določimo tako, da ta samostojno po-

1. Dimenzioniranje
toplotne črpalke
zrak/voda za ogrevanje
Od zbire toplotne črpalke so odvisni investicijski stroški. Če izberemo
eno stopnjo močnejšo toplotno črpalko (pokrivanje toplotnih potreb do 10 °C), potrebujemo električni grelnik
večje moči. Preden se odločimo za TČ
večje moči, (kar pomeni povečanje in-

Slika1: Določitev bivalentne točke

krije toplotne potrebe zunanje temperature - 10 °C (Od te temperature
dalje pa za pokritje toplotnih potreb
oz.«dogrevanje«, koristimo električni
grelnik moči 2 x 3 kW).
PREVOD: Vorlauftemperatur 35 °C =
predtok 35° C
Heizlestung: grelna moč ( kW)
Lufteintts- Temperatur °C = Temperatura zraka °C
GRELNO ŠTEVILO …PRI – 10 °C znaša
2,7 in pri – 5 °C znaša 2,9 !
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Slika 2: Mere črpalke

2. Popis opreme:
 Toplotna črpalka zrak/voda moči
12 kW.
 Hranilnik toplote 200/700 litrov za
toplotno črpalko + 		
dodatni elektro grelnik 2 x 3 kW.

Slika 3: Hidravlična shema

 Grelnik sanitarne vode 300 l.
 Ostala oprema je v sklopu kompletne opreme – slika 3.

4. Ocena investicije
Groba ocena investicije 11.000
evrov.

5. Cena ogrevanja in TSV
Pri sedanjih cenah elektrike znaša
cena ogrevanja 400 evrov in sanitarne.vode 150 evrov. Glede na podražitev elektrike v letu 2010, se bo cena
povečala od 3 do 5 %.
(kgb)
Vir: www. veto.si
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Ogrevanje na
biomaso
Novi kotli na sekance podjetja Hargassner

Hargasssner Slovenija in Eko sklad nudita ugodno rešitev vašega ogrevanja prostorov tako pri novogradnjah kot
tudi v že zgrajenih stavbah.
Podjetje Hargassner je bilo ustanovljeno leta 1984. Po
zaslugi izjemne kakovosti izdelkov in zadovoljnih strank si
je ustvarilo ugled na področju ogrevalne tehnike na sekance in pelete. Z razvojem, lastno proizvodnjo in prodajo peči
na sekance in pelete se ukvarjajo že 26 let. Podjetje Enersis
d.o.o. kot generalni zastopnik podjetja Hargassner uvaja na
slovenski trg visoko kakovostne izdelke nagrajene s številnimi mednarodnimi nagradami, njihova kakovost pa je potrjena s številnimi certifikati. V našem prodajnem programu
so ogrevalni kotli na sekance in pelete z močjo od 9 kW do
200 kW.

Z enim večfunkcijskim kotlom lahko energijo pridobivate iz energijsko bogatih zrn rogoze, slame,
sekancev ali peletov

Letna proizvodnja peči znaša 8000 ogrevalnih kotlov.
Do sedaj je bilo zadovoljnim strankam po celotni Evropi
prodanih že več kot 40.000 enot. Delež izvoza znaša 60 %
in narašča.

Gorilnik na rastlinsko biomaso 25 – 40 kW

V celoti šamotna zgorevalna komora, naprava za
avtomatsko čiščenje kotla, popolnoma avtomatsko odvajanje pepela z rešetke in iz zraka ter izjemno majhna raba električne energije in materiala
za ogrevanje, so le nekatere od mnogih tehničnih
prednosti. Paleta izdelkov sega do takih z močjo
do 200 kW, s kombinacijo dveh lahko dobite moč
do 400 kW.
Kotel na sekance, 25 – 100 kW
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Našo ponudbo si lahko ogledate na spletnem naslovu
www.enersis.si na vseh večjih sejmih in pri številnih zadovoljnih strankah širom Evrope, naši strokovnjaki pa vam
brezplačno svetujejo tudi na vašem domu.
Naši kotli nudijo okolju prijazno ogrevanje z največjo
možno mero udobja pri uporabi in so skladni s smernicami
PURES-a o koriščenju in zagotavljanju 25 % koriščenja
obnovljive energije pri novogradnjah.
Ob nakupu sodobnih kotlov na lesno biomaso so na voljo tudi subvencije in Eko kredit. Pri vaši prijavi za omenjena
sredstva Vam bomo z veseljem pomagali pri pripravi dokumentacije.
Izkoristite prednosti ogrevanja na biomaso in poiščite
najboljšo rešitev pri podjetju Enersis d.o.o. Bohova 71,
2311 Hoče, generalnem zastopniku za kotle podjetja Hargassner.

Dvojni kontejner- zalogovnik za 60 m3 sekancev

Zagotovljen najvišji izkoristek – nad 95 % in najnižje emisije – tudi pri majhni potrebi po ogrevanju. Avtomatsko čiščenje kotla in pokazatelj napolnjenosti posode za pepel omogočata izjemno
udobno uporabo.

Peči na pelete 70 – 100 kW

Zvočna izolacija, dvojni rotacijski ventil, sistem
vsesavanja peletov pri zmogljivem gorenju, serijsko …

Peč na pelete, 9 - 22 kW
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DIMENZIONIRANJE
TČ VODA – VODA ALI
ZEMELJSKE SONDE
Potrebno je pripraviti izračun toplotne moči objekta,
glede na podane podatke in dimenzionirati toplotno črpalko ter določiti vir toplote glede na stanje na terenu.

Ker je temperatura vira na globini 100 m 10 stopinj Celzija, da ima naša črpalka grelno moč 12,5 Kw (tabela 1)

2. Dimenzioniranje zemeljska sonde

1. Dani podatki
 Neto površina znaša 308 m2.
 Podlaga je delno rdeča ilovica, sicer pa le kalcit – dolomit (osamelec). Hiša na polovici stoji na kamniti podlagi.
 Pred hišo je za vozilo dostopen vrt, delno nasut z ilovico,
dimenzij 10 x 20 m, primeren za vrtanje.
 Na razpolago je tudi parkirišče 5 x 20 m.
 Hiša ima dve etaži in je delno podkletena. Skupen uporaben prostor ca 308 m2.
 Fasada je iz 12 cm polistirena streha ima 25 cm izolacije iz mineralne volne Okna so troslojna m2 s U stekla = 0,7 W/
(m2K).
 Plošča proti kleti je izolirana z 8 cm polistirena.
Pripraviti je:
• predloge rešitve za ogrevanje s toplotno črpalko na geosondo/alternativa je toplotna črpalka voda/voda in ceno
investicije,
• ceno ogrevanja s toplotno črpalko v primerjavi z ogrevanjem na LKO.
A. Dimenzioniranje toplotne črpalke
NA ZEMELJSKO SONDO
Dejanska toplotna moč objekta na osnovi transmisijskih
izgub znaša 10,0 kW.

Določimo toplotni odvzem iz zemlje qE = 40 W/m
Temperaturo predtoka določimo 45 °C
Skupna globina vrtin:
L = Qk /qE = 7700/40 = 192,5 m
Določimo 2 sondi - dvojne U cevi (PE ф 32 x 2,9 mm) 2 x
100 m ali 3 x 62 m = 186 metrov,
ODLOČIMO SE ZA SKUPNO GLOBINO 2 x 100m = 200 m.

Na sliki 2 je prikazana tabela toplotne črpalke zemlja/voda,
kjer se kot vir toplote koristi globinska sonda.
Iz priložene karte (slika 3) je razvidno, da znaša gostota
toplotnega toka za območje vgradnje 0,70 W/m2. Povprečna toplotna prevodnost snovi znaša:
Za takšne kamenine je za pričakovati specifični odvzem 40
W/m in sicer za 1.800 ur obratovanja:
 P = 200 . 40 = 8 kW – hladilne moči.
Ogrevalna moč znaša pri temperaturi vira + 0 0C 9,5 kW.
Običajna temp. vira je na globini 100 m približno 10 0C, zato
toplotna črpalka WPF 10 zadošča.

3. Specifikacija opreme – Shema 2





Toplotna črpalka WPF10
Hranilnik toplote 100 litrov – SBP 100
Hranilnik sanitarne vode 200 litrov – SBB 200 ali 300 l
Vsa ostala oprema, obtočna črpalka, armature, ekspan
zijske posode, regulacija, v kompletu opreme.

4. Cena ogrevanja in investicije

Slika 1: Grelna moč pri temperaturi vira 0 stopinj Celzija

Kurilnost LKO znaša 10 KWh/l.
Cena ogrevanja
9500 kWh = 665 evrov (950 l LKO)
b. Cena s toplotno črpalko:
Letno grelno število je 4,5
9500 x 0,8/4,5 = 1520 kWh - poraba elek. moči kompresorja….200 evrov.
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Tabela 1: Grelno število v odvisnosti od tem. vira in moči

Slika 2:
Zemeljska sonda

Letni prihranek je cca. 445 evrov. Skupaj s sanitarno
vodo 600 evrov. Investicija se povrne v 4 – 5 letih v primeru, da vgradimo kondenzacijski kotel.


Cena investicije:
toplotna črpalka z opremo: 11.000 evrov
GEOSONDE - vrtanje SKUPNO 200 m po ceni
45 evrov na meter: 9000 evrov
Skupna investicija cca 20.000 evrov.

52
Februar 2010

Slika 3: Geološka karta gostote toplotnega toka





električna moč: 2,35 kW
grelno število 5,1
hladilna moč 9,65 kW

1. Vir toplote podtalnica
Dimenzioniranje TČ voda/voda
Za ogrevanje je potrebno pripraviti projekt vgradnje toplotne črpalke voda/voda toplotne moči 10 kW. Višina podtalnice od spodnjega nivoja znaša cca 25- 30 m.

Slika 4: Vezava na hranilnik toplote in grelnik sanitarne vode

B. Dimenzioniranje toplotne črpalke
Toplotna moč objekta znaša 12 kW. Izberemo za 2 kW
manjšo grelno moč TČ.
Podatki za TČ:
 potrebna toplotna moč za ogrevanje: 10 kW (10/35 °C)
 temp.podtalnice 10 °C, minimalna dovoljena + 7 °C.
 temperatura predtoka 35 °C

Toplotna črpalka:
 grelna moč 10 kW
 hladilna moč 8 KW
 grelno število = 5
 električna moč 2, kW
 ogrevalna voda režim 35 /30 °C talno ogrevanje
 temperatura podtalnice 10 °C, ohlajena na 6 °C Dt = 4 K
Način vgradnje TČ voda/voda:
Osnovne smernice:
• podtalnica v samem kroženju ne sme priti v stik z zrakom,
• podtalnica se mora čim manj ohladiti na poti do toplotne črpalke,
• v posebnih primerih (kakovost vode ni ustrezna) je mo-
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goča tudi uporaba ploščnega uparjalnika, narejenega iz legiranega jekla.
• Za zaščito uparjalnika moramo vgraditi tlačno stikalo,
prav tako pa moramo paziti na minimalno temperaturo. Za
pravilo uporabo tlačnega stikala mora biti na izhodu podtalnice vgrajen dušilni ventil. Pri vgradnji je potrebno upoštevati:
• pri zvišanem deležu trdnih delcev v podtalni vodi (pesek, mulj) mora biti zagotovljen ustrezen usedalni kanal, s
katerim se izognemo zamašitvam uparjalnika,
• dvižni in povratni vod moramo položiti tako, da jih zavarujemo pred zamrznitvijo vodnjaka,
• cevi v hiši morajo biti izolirane, da se prepreči rosenje,
od odvzemnega vodnjaka do toplotne črpalke mora biti
napeljana zaščitna cev z električnim kablom za vodno črpalko,
• pokrov vodnjaka mora biti takšen, da onemogoča zračnost in prehod svetlobe, s katerim preprečimo nastajanje
alg in mulja,
• za črpanje podtalne vode uporabimo potopno črpalko,
po dokončanju vodnjaka se ga mora izpirati cca 48 ur, da
preprečimo vhod nečistoče v sistem.
Oprema, ki je potrebna pri vgradnji:





potopna črpalka z ustrezno močjo,
varnostno stikalo za potopno črpalko,
vodomer z zapornim ventilom,
termometer, dovodna in odvodna napeljava.

Hladilno moč izračunamo:
Qk = QTČ - PTČ = 10 – 2,0 = 8 kW
e = QTČ/PTČ = 10/2,0 = 5,0 (COP)
Qk = m . cp . (tw1 - tw2) = V . r . Dt
V enačbi pomeni:
V - pretok vode (m3/h)
r - gostota vode (1000 kg/m3)
cp = 1,163 . 10 -3 kWh/kg - specifična toplota vode
Dt - temperaturna razlika med vstopno in izstopno vodo iz
vodnjaka (običajno 4 K).
V primeru, da imamo pretok cca 200 l/KW in Dt = 4 K,
mora znašati pretok podtalnice minimlano 2,0 m3/h. Vgradi se PLOŠČNI prenosnik za Dt = 4 K (12/8° C) za podtalnico
moči 8 kW.
Predvidena je TČ - obratovanje s hranilnikom toplote za
TČ 100 litrov in akumulacijskim grelnikom 300 litrov.
V primeru, da ne upoštevamo zapornega časa, lahko
prostornino HT izračunamo:


VHT = Qg . (20 do 25 litrov) oz. minimalno 10 litrov/kW

Določimo hranilnik prostornine minimalno 100 litrov.
Glede na predvideni premer vrtine 3 do 4 cole, je možno vgradnja primarne potopne črpalke Grundffos 2-2,5
m3/h s kablom – nivojskim.

2. Popis opreme in cena investicije
za toplotno črpalko voda/voda


toplotna črpalka voda/voda moči 10 kW,



hranilnik toplote za TČ - 100 L,



grelnik sanitarne vode: 200 L – 300 L,
(ali HT Higyenik 500 s ploščnim prenosnikom za toplo
vodo),



potopna črpalka Grundfoss 2,5 m3/h, H = do 30 m (3 bar)
zavisi od globine vodnjaka oz.nivoja vode, DN 32,



obtočna črpalka UP 20 – 15 Grundfoss,



ploščni prenosnik za potopno črpalko 8 KW, Dt = 4 K
(12/8 °C),



armatura, filter povezave,



izvedba vrtine do 2 x 30 m globine (sesalne in ponorne),



tlačno stikalo ali varovalo pretoka .

Cena investicije ocenjena pri globini vodnjakov 2 x 30
na 18.000 evrov.
Bojan Grobovšek, u.d.i.s.
Slika 5: Vezava vodnjakov

Vir: DIATE d.o.o., Marjeta 41, 2206 Marjeta na Dravskem polju

54
Februar 2010

Če drugače
ne gre,…
… in je potrebno prostor toplotno
izolirati iz notranje strani, je dobro poznati tako teorijo, kot vedeti za izkušnje
iz prakse. Navajamo nekaj osnovnih
napotkov za samograditelje v primeru
nujne toplotne sanacije sten, stropov in
poševnih streh iz notranje strani.

Toplotna izolacija iz notranje strani
torej ni pravilo, vendar se ji včasih, še
posebej pri več stanovanjskih objektih,
ne moremo izogniti. Ustreznost rešitve
je v veliki meri odvisna od sodelujočih
materialov, zaporedja slojev in debelin
le-teh.

Splošno znana so pravila o lokaciji
toplotne izolacije na obodnih površinah ogrevanega ali hlajenega prostora:
izolira se iz zunanje oz. hladne strani. Kaj
pa, če to ne gre?
V čem je problem notranje toplotne
izolacije?
Z notranjo izolacijo zmanjšamo akumulacijo v masivni steni ali stropu. Paroprepustne toplotne izolacije, kot so
mineralne volne, zahtevajo izredno pazljivo izvedeno parno zaporo na notranji strani za uravnotežen prehod vlage.
Vlaga, ki med netesnjenimi spoji parne
zapore pride v sloj izolacije, zmanjša
izolacijski učinek mineralni volni, lahko
pa tudi kondenzira na hladni steni, kjer
se sčasoma pojavijo plesni. Pri delni notranji izolaciji lahko pride do toplotnega
mostu, zato se je koristno posvetovati s
strokovnjaki.

Toplotno izolacijo je potrebno namestiti kontinuirano po celotni površini, da ne povzročimo dodatnih toplotnih mostov, zato je najustreznejša
izolacija, ki je samonosna, ki se jo lahko
prilepi na površino (v primeru povsem
neizolirane stene se lepilo nanese po
vsej ploskvi). Izolacija mora biti uravnoteženo paroprepustna, da učinkuje
brez dodatnih parnih zapor. XPS izolacijske plošče, ki so izdelane za fasadne
sisteme kot npr. FIBRANxps ETICS, delujejo v sistemu skupaj z ometi. Zanj je
bilo izdano Evropsko tehnično soglasje,
s čimer je potrjeno, da ima ETICSxps fasadni sistem tudi ustrezno požarno odpornost (B,s1,d0). Omenjeni sistem uporabljajo tako samograditelji kot izvajalci
suhomontažne gradnje. Nekateri montažerji pa uporabljajo tudi prefabricirane elemente za notranjo toplotno zašči-

Toplotna izolacija podvojenega okenskega okvirja

Ojačitev vogala notranje špalete

to, sestavljene iz XPS toplotne izolacije
in mavčno kartonskih plošč.

Sanacija obstoječih
hladnih sten
Primer iz prakse:
Fasadna stena, grajena z votlakom
deb. 20 cm, je bila toplotno izolirana
z Demit fasadnim sistemom, s toplotno izolacijo v debelini 5 cm. Ker se je
namembnost prostora spremenila, je
bilo potrebno povečati bivalno ugodje. Merjene temperature so bile sledeče:
 zunanja temperatura: 0 °C,
 temperatura prostora: 19,5 °C.
 notranja temperatura ob steni: 16 °C.

UGOTOVITEV:
Občutena temperatura v prostoru,
še posebej ob steni, je bila prenizka za
ugodno počutje.

UKREP SANACIJA iz notranje
strani:
Adaptacija fasade ni bila možna,
zato se je stanovalec odločil za dopolnilno notranjo toplotno izolacijo. Na notranjo stran zunanje stene ter na špalete oken in vrat je z nizko ekspanzijsko
poliuretansko peno nalepil FIBRANxps
ETICS GF izolacijo, ki ima površinsko
odprte pore za odličen oprijem. Na plošče, ki so izvedene s stopničastimi robovi, da se izognemo linijskim toplotnim
mostovom, je nanesel lepilno malto, v

Obdelava izolirane okenske špalete
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katero je vtisnil armaturno mrežico ter
izvedel drugi sloj malte po principu tankoslojnih fasad. Tako je ob trdni XPS izolaciji dobil še mehansko odporno površino. Želeno gladkost stenske površine
je pred opleskom pridobil z nanosom
slikopleskarkega kita.
Meritve temperatur po sanaciji so
bile narejene ob približno enakih pogojih kot pred sanacijo:
 zunanja temperatura: 0 °C,
 temperatura prostora: 19,5 °C,
 notranja temperatura ob steni: 19 °C

UGOTOVITEV:
Znatno se je izboljšalo ugodje bivanja, kljub relativno nizki temperaturi zraka v prostoru. Ker ni temperaturnih razlik, ni strujanja zraka in občutena
temperatura v prostoru je enaka dejanski temperaturi prostora. Podobno
ugodje v prostoru občutijo stanovalci
nizkoenergijskih hiš.

Adaptacija poševne strehe
Da s streho nekaj ni v redu, lahko
opazimo že prvo zimo ali prvo poletje, ne da bi kontrolirali porabo kuriva
(hitre temperaturne spremembe, ob-

Obdelava okenske špalete

čuten vpliv vetra). Toplotni mostovi v
poševni strehi so ob zasneženi strehi
vidni, tako poleti kot pozimi pa jih zaznavamo preko dovedene energije za
hlajenje, oz. ogrevanje.
Sanacije strehe se lahko lotimo na
več načinov, dobro pa je diagnosticirati
stanje (sloji, debeline, zaporedje, kvaliteta materiala in izvedbe), da je odločitev najbolj optimalna.
1. Če je prenova celovita, upoštevamo
pravila, ki veljajo za novogradnje.
2. Če pa se odločimo za prenovo le iz
ene strani, se moramo prilagoditi obstoječi situaciji.

PRENOVA PODSTREŠJA
• Če kritine ni potrebno menjati in
imamo ostrešje leseno, se zaradi določenih prednosti raje odločimo za poseg
iz notranje strani:
• V primeru neustrezne ali neustrezno
nameščene parne zapore, lahko s posegom iz notranje strani vplivamo na
uravnoteženje paroprepustnosti strešnega sklopa.
• Ob delu nismo odvisni od vremena
in dela lahko izvajamo postopno.
• Če uporabimo FIBRANxps ETICS

Notranji omet stene po sistemu ETICS

plošče, delamo brez dodatne podkonstrukcije. Plošče le pritrdimo na strop
in izvedemo nosilni zaščitni sloj po postopku za tankoslojno fasado in nanesemo izbrani notranji zaključni omet.
• S sanacijo strehe iz notranje strani
zagotovimo učinkovit kontinuirano toplotno izoliran strop.
• Bistveno izboljšamo ugodje ob bivanju v podstrešnih prostorih tako v zimskem kot poletnem času.
• Sicer idiličen podstrešni prostor postane kvalitativno enakovreden učinkovito toplotno izoliranim prostorom v
drugih etažah.
Če na obstoječi strehi paroprepustni sloj, ki ima vlogo sekundarne kritine
ni ustrezen, ga zamenjamo v fazi menjave strešne kritine. Takrat se po potrebi
lahko odločimo še za sanacijo toplotne
izolacije iz zunanje strani.
Informativno tehnična služba FIBRAN
NORD d.o.o.:
Tel.: 07 39 39 525/515
e.pošta: nasvet@FIBRAN.si
www.FIBRAN.si
Posebno obvestilo za projektante: ArchiMAID izobraževanja za
preračun energetske učinkovitosti
stavb po novih predpisih se nadaljujejo. V programu je upoštevan tudi
novi pravilnik o energetskih izkaznicah. Prijave: www.FIBRAN.si

Nameščanje mrežice za porazdelitev morebitnih
nateznih napetosti
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TOPLOTNA ČRPALKA
ZA OGREVANJE V POVEZAVI
S KAMINOM IN ZA PASIVNO
HLAJENJE
1. Opis sistema
Prikazana je hidravlična vezava
toplotne črpalke zemlja/voda s kaminom, ki ima vgrajen prenosnik toplote
za ogrevanje in ustrezno termično varovalo. Sistem lahko dimenzioniramo
, da deluje monovalentno ali bivalentno (delno ali vzporedno). Vgraditi je
potrebno ustrezen hranilnik toplote,
ki ga oskrbujemo s toploto preko kamina tako, da TČ ne deluje. Toplo sanitarno vodo lahko pripravimo preko
poletja s SSE in tudi preko kamina. V
primeru, da imamo ploskovno ogrevanje, lahko poleti pasivno hladimo.
To je možno tudi, če imamo namesto zemeljskega kolektorja vgrajene

zemeljske sonde ali toplotno črpalko
voda/voda (koristimo podtalnico).

2. Način regulacije
Reguliranje površinskega - ploskovnega hlajenja je lahko s konstantno temperaturo predtoka ali s konstantnim masnim pretokom. Pri tem
je potrebno omejiti spodnjo temperaturo, da ne pride do kondenzacije
na hladilnih površinah. Hladilni krog
se izključi, ko se v prostoru doseže želena temperatura. Pri manjših sistemih
površinskega hlajenja, deluje sobni
termostat preko regulatorja in tri potnega ventila na korekcijo hladilne
vode, kar pomeni, da se hladilni krog
izključi, ko se v prostoru doseže žele-

na temperatura (potrebna vgradnja
ustrezne opreme - potopnih temperaturnih tipal, kontrolirati stanje vlažnosti v prostoru ali odtočnem zraku, če je predvideno prezračevanje). Z
ustrezno regulacijo primarnega kroga
in sekundarnega kroga dosežemo potrebno temperaturo hladilne vode za
površinsko hlajenje, ugodje v prostoru (ustrezno temperatura v prostoru)
in ustrezno zaščito pred kondenzacijo na hladilnih površinah. Vgrajena tri
potna ventil koristimo za letni in zimski pogon. Na osnovi pretočnih vrednosti pozimi in poleti določimo tudi
k - vrednosti vgrajenih tri potnih ven(kgb)
tilov.			
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Fleksibilna toplotna
izolacija za okolja brez
halogenov
Danes je znano da sestava dima,
kot posledica požara, lahko resno
ogrozi življenje ljudi. Dim je precej
nevarnejši od ognja ali toplote. V slučaju požara lahko gradbeni materiali
spuščajo v prostor gost dim z škodljivimi plini, ki lahko ogrozijo živa bitja,
okolico in poškodujejo elektronsko
opremo. Gost dim zelo zmanjša zmožnost orientacije, zaradi tega ujeti
ljudje težko najdejo izhode in otežu-

je reševanje. Zmanjšanje gostote dimnih plinov in omejitev korozivnosti
dimnih plinov je bila glavna naloga
Armacell-a pri razvoju izolacijskega
materiala brez halogenov NH/Armaflex-a.
NH/Armaflex® je fleksibilni izolacijski material brez halogenov za
uporabo v hladilni in ogrevalni tehniki. Proizvod je specialno primeren
za okolja z specifičnimi varnostnimi

zahtevami glede obnašanja v požaru
– kot npr. računalniške sobe, laboratoriji, čisti prostori, ladje, v prehrambeni, kemični in farmacevtski industriji, v
javnem transportu, itd.
V slučaju požara ne pride do takojšnega onesnaženja z strupenimi dimnimi plini, kar bi lahko povzročilo življenjsko nevarnost oziroma škodo na
elektronski opremi.
Material zagotavlja učinkovito za-

REŠITEV BREZ HALOGENOV ZA OKOLJA
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NH/Armaflex® – Fleksibilni elastomerni izolacijski material,
ki v slučaju požara zmanjšuje na minimum razvoj dimnih plinov.
Odobreno s strani IMO in v skladu z NATO in MED
Brez halogenov, PVC in CFC
Fleksibilna izolacija tudi pri nizkih temperaturah
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ščito pred kondenzacijo in s tem
zmanjšuje energijske izgube instalacije. NH/Armaflex® je brez prahu in vlaken in omogoča čisto in enostavno instalacijo.
Proizvodni program NH/Armaflex® za sistemsko rešitev:
•
širok izbor dimenzij in debelin cevne in ploščate izolacije,
•
cevni nosilci za zaščito pred
toplotnimi mostovi v hladilni tehniki,
•
predobložene cevi in plošče
z Arma-Chek S+ in Arma-Chek D folijo, namenjene za povečano obstoj-

Pribor:
Lepilo Armaflex 520 za varno lepljene spoje.
Armafinish 99: zaščitni premaz na
vodni osnovi za zunanje instalacije

nost pred mehanskimi poškodbami in
težke pogoje, daljšo življenjsko dobo,
boljši končni izgled instalacije in enostavno vzdrževanje v primerjavi s tradicionalnimi rešitvami.

Za podrobne informacije o instalaciji NH/Armaflex-a prosimo preverite naša Armaflex in Arma-Chek navodila za instalacijo in se posvetujte z
našo tehnično službo.

PODNEBNE SPREMEMBE
(nadaljevanje iz štev. 78)

Biološka raznovrstnost
Podnebne spremebe lahko močno
vplivajo tudi na zmanjševanje števila
vrst na Zemlji. Stopnja izumiranja je
danes 100-krat večja kot v preteklosti,
na robu izumrtja je danes 34.000 rastlinskih vrst in 5200 živalskih vrst. V
splošnem lahko rečemo, da je ogrožena četrtina sesalcev, osmina ptic,
tretjina dvoživk in 70% rastlin. Veliko
uničenje doživljajo tropski pragozdovi, vsake 3-4 leta je uničeno takšno
območje gozda kot je Francija. Seveda podnebne spremembe niso edini
vzrok za to, ampak tudi širjenje mest,
sekanje gozdov, izkoriščanje naravnih
virov, industrijsko kmetovanje. Postopno ogrevanje zadnjih 100 let močno
vpliva na ekosisteme in ogroža živalske in rastlinske vrste. Bolj kot so ekosistemi uničeni, slabše se spopadajo s
podnebnimi spremembami. Gozdovi,
oceani in druga naravna območja imajo pomembno vlogo pri upočasnjevanju globalnega segrevanja, saj iz ozračja absorbirajo CO2, ki je med plini
glavni krivec podnebnih sprememb.
Torej izguba tropskega gozda pomeni, da se globalno segrevanje še po-

Slika 25: Spreminjanje načina življenja bioloških
vrst zaradi podnebnih sprememb

spešuje, kajti naravna funkcija gozdov
je v veliki meri onemogočena.
Konvencija ZN 2002 se je zavezala
za občutno upočasnitev izgube biološke raznovrstnosti do leta 2010, saj se
večina narodov zaveda, da je naravna
raznolikost sistemov ključnega pomena za naše življenje.

Podnebne spremembe in
turizem
Turizem kot gospodarska dejavnost prav tako prispeva izpuste toplogrednih plinov. Podnebje in turizem
sta povezana, podnebje vpliva na izbiro kraja in časa letovanja, določa turistično infrastrukturo in ponudbo dejavnosti, turizem pa je povezan tudi z
rekreacijo in izrabo prostega časa.
Podnebne spremembe narekujejo
spremembe tudi v turistični panogi,

ki je odgovorna za 4-1'% vseh emisij
toplogrednih plinov. Glavni problem
je transport, še posebej letal, s katerimi potuje 20% potnikov in prispevajo
80% vseh emisij v turizmu. Podnebne
spremembe bodo vplivale na potrebo
in željo po spremembi podnebja, na
mobilnost in ceno turistične ponudbe.
Najbolj pa se bodo seveda spremenile ponudbe turističnih krajev. Prav
tako bodo spremembe pripomogle
k iskanju podnebnih značilnosti, ki jih
pripisujemo določeni vrsti oddiha in
športu. Prav tako bodo spremembe
vplivale tudi na turistične dejavnosti,
ki so povezane z naravnimi danostmi. Kot smo že rekli, lahko spremembe povzročajo poplave, suše, požare,
dvig morske gladine, erozijo obale,
spremenjene snežne razmere in pla-

Slika 26: Kolo je najbolj ekološko prevozno sredstvo
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zovi- vse to vpliva na turizem in na
spreminjanje turistične ponudbe.
Najbolj črni scenariji napovedujejo, da se bodo temperature do sredine stoletja v Sredozemlju dvignile za
5 °C, padavin pa bo tukaj za polovico
manj, medtem ko bo zacvetel poletni
turizem npr. v Skandinaviji, karibi ne
bodo več priljubljena turistična točka, zaradi vse pogostejših in še hujših
tropskih ciklonov itd. To se le predvidevanja, resnica pa ni daleč od tega!
Upamo lahko, da se bodo tudi turistična ponudba, gradnja turističnih
objektov in transport ekološko naravnali in uporabljali ekološko neoporečne proizvode in storitve. Prilagajanje
turizma podnebnim spremembam je
nujno, prav tako pa tudi skrb za turiste
in ekološka »vzgoja«. Med prilaganje
na podnebne spremembe štejemo
tudi posredovanje vremenskih informacij turistom (informacije o neugodnih vremenskih razmerah, plazovih,
poplavah, morske informacije, povečana skrb za turiste) in iskanje alternativ sedanjim dejavnostim (turistična
ponudba, ki je neodvisna od vremenskih razmer, kulturni in kongresni ter
zdraviliški turizem...)

Spopadanje z vremenskimi
spremembami je nujno
Podnebne spremembe pa ne
povzročajo le okoljevrastvenih težav,
temveč tudi politične, ekonomske (nihanje gospodarske rasti...), energetske (varčevanje z energijo, obnovljivi
viri energije...), migracijske (množično
preseljevanje zaradi podnebnih razmer, begunci...), socialne, zdravstvene (novi virusi in bakterije...) in druge
krize. Globalizacija prežema praktično
vsak vidik človekovega življenja. Upravičeno lahko torej sklepamo, da bodo
podnebne spremembe začele bolj ali
manj ogrožati nacionalno varnost, saj
bodo začele posegati v vse človekove
dejavnosti.
Blaženje podnebnih sprememb je
nujno in pomeni odpravo vzrokov za
podnebne spremembe, torej zmanjševanje človekovega vpliva na pod-

Slika 27: Žrtev ekstremnih vremenskih ujm

nebni sistem. Imamo še približno 20
let časa, da omejimo dvig temperatur
za 2 °C in s tem preprečimo najhujše
učinke in tveganja za človeštvo. Če se
izpusti toplogrednih plinov ne bodo
zmanjšali, lahko pričakujemo nepredvidljive in katastrofalne posledice.

Slika 28: Uporaba varčnih žarnic je nujna

V sektorjih gospodarstva je dosti
možnosti za omejevanje izpustov CO2
in nasploh za reševanje krize podnebnih sprememb. Višja kot bo cena
tone izpusta CO2, manj bo izpustov in
s tem vsebnosti v ozračju. Višja cena
fosilnih goriv lahko vodi v višjo konkurenčnost nefosilnih goriv. Strokovnjaki menijo, da je potencial v reševanju
težav s podnebnimi sprememmbami
v varčevanju z energijo, v obnovljivih
virih energije, v prehodu iz nafte na
plin, v uporabi bio goriv, uporabi stavb
brez emisij, skladiščenju CO2, zaustavitvi izsekavanja, uporabi avtomobilov
na vodikove celice, v pogozdovanju,
zmanjševanju emisij metana, uporabi
jederske energije, uporaba elektrarn
bez emisij, v gnojenju oceanov, v ponorih v kmetijskih tleh in še kaj bi lahko
našli. Da bi preprečili najhujše morajo
izpusti škodljivih emisij nehati naraščati do leta 2015, do sredine stoletja
pa se morajo izpusti znižati za 50 do
85%. Modernizacija energetske učinkovitosti v državah v razvoju lahko

pripomore k dolgoročnemu globalnemu zmanjševanju emisij. To lahko vodi
med drugim tudi v večjo energetsko
varnost, zaposlovanje in k boljši kakovosti zraka. Nujni so tudi politični
ukrepi in predvsem ukrepi na področju transporta, kjer bo pa prav politika
igrala ključno vlogo.
Kjotski protokol in Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) predstavljata institucionalno ogrodje za
spopadanje s podnebnimi spremembami. Eno ključnih načel je odgovornost, tako do svoje države kot tudi širše. Kjotski protokol uvaja inovativne,
tržne implementacijske mehanizme
in od industrializiranih držav zahteva
zmanjšanje emisij šestih toplogrednih
plinov na 5 % nižjo stopnjo, kot je bila
leta 1990, v času od prvega obdobja
obveznosti po Kjotu od leta 2008 do
2012. Do leta 2007 je protokol ratificiralo 172 držav in EU. EU že uveljavlja
podnebno-energetski paket z namenom ustaviti škodljive emisije, večja
uporaba obnovljivih virov, skladiščenje CO2 in revizija pomoči za okoljske
namene.
Nova faza reševanja podnebnih
sprememb se je začela decenbra 2007,
njen zaključek je predviden do konca
leta 2009. Gre za sklenitev novega globalnega sporazuma skupno 192 držav.
Novi sporazum je nujen, saj bo treba
do leta 2050 nujno omejiti emisije za
najmanj 50%. EU predlaga, da razvite
države skupno zmanjšajo svoje emisije do leta 2020 za 30%, do leta 2050
pa za 60-80%. Hkrati pa se je EU tudi
brezpogojno zavezala, da bo zmanjšala svoje emisije za najmanj 20%. Seveda pa bo novi sporazum vključeval
tudi ukrepe blaženja podnebnih sprememb, ki so bili že našteti. Naj omenim še en pomemben vidik, to je razvoj držav v razvoju, ki morajo začeti
uporabljati okolju prijazno tehnologijo, pri čemer pa jim iz finančnega vidika morajo pomagati razvite države.
Pionirski sistem EU trgovanja z emisijami bi moral biti osrednji steber globalnega trga v prihodnosti.
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Slika 29: Zapustimo našim otrokom čisti planet

Kaj lahko naredimo takoj?

Zaključek

Podnebne spremembe zadevajo
vsakega posameznika, zato ima vsak
posamezni zemljan moč nekaj storiti.
Stopiti moramo skupaj in sodelovati.
Gospodinjstva v EU so odgovorna za
20% vseh emisij v EU (70% za ogrevanje, 14% za ogrevanje vode, 12%
za razsvetljavo in električne naprave,
uporaba osebnih vozil 10%). Vsak izmed nas ima možnost zmanševanja
emisij. Že ugašanje luči in zapiranje
vode prispevata delež k zmanjšanju
podnebnih sprememb. V nadaljevanju sledi nekaj nasvetov, ki so dejansko uresničljivi.
Kako zmanjšati podnebne spremembe (nekaj namigov):

Zanimanje za podnebje sega v daljno zgodovino k najstarejšim znanim
civilizacijam, kot so egipčani, sumerci,
inki, maji...Vsa ta ljudstva so nam pustila bogato dediščino znanja o podnebju in podnebnih spremembah, saj je
bila kvaliteta življenja teh starodavnih
ljudstev neomajno povezana prav s
podnebjem. Vreme in spremembe so
bili vzroki za selitve narodov, prav tako
je podnebje vplivalo tudi na poljedeljstvo in s tem pridobivanje hrane.

 Znižanje temperature v prostorihvarčevanje z energijo
 Ekološko prijazna gradnja in predvsem dobra izolacija
 Ugašanje luči in uporaba varčnih
žarnic
 Ne puščajte električih naprav v stanju pripravljenosti
 Hladite se z ventilatorjem- klimatske naprave so zelo »požrešne«

Z razvojem tehnologije in znanosti
smo ljudje začeli sistematično preučevati podnebje, pri čemer so podnebne
spremembe v veliki meri ravno posledica razvoja in napredka, predvsem
zadnjih 200 let. Moderna civilizacija
zadnji 200 let je za svoj razvoj potrebovala vedno več in več energije, ki
jo še danes pretežno pridobivamo iz
izgorevanja fosilnih goriv. V zemeljsko
ozračje se valijo ogromne količine
najrazličnejših plinov in tudi trdnih
delcev, ki postopoma spreminjajo
ozračje. Spremenjena sestava ozračja
spreminja vreme in podnebje hitreje,
kot kdajkoli prej v človeški zgodovini.

 Uporaba t.i. »zelene elektrike«, pridobljene iz obnovljivih virov energije
 Tuširanje namesto kopanja in s tem
varčevanje s sanitarne vode
 Izklop naprav iz omrežja, kadar se
ne uporabljajo
 Zapiranje vode med umivanjem
zob
 Sortiranje odpadkov...

Slika 30: Štejejo vrednote in poiskati jih moramo
v sebi!

Podnebne spremembe, ki so
posledica spreminjanja naravnega
okolja in onesnaževanja, bodo gotovo pripeljale do ekstremnih vremenskih pojavov, na katere bomo morali
biti pripravljeni. Kako, kje, kako hitro
in kakšne bodo posledice vremenskih sprememb, so vprašanja, katerih
odgovori so še bolj ali manj neznanka. Variabilnost podnebja, vremenske
spremembe in s tem povezani ekstremni vremenski dogodki, ne bodo
enostavno rešljiv problem. Kljub tehnologiji napovedovanja vremenskih
pojavov, bodo potrebne še številne
diskusije o ohranitvi naravnega okolja in predvsem povezovanje držav in
nazorov ter zavedanje o tem, da bo
moralo vse človeštvo stopiti skupaj
in se skupaj boriti za ohranitev našega planeta Zemlje ter življenja na njej.
Potrebne bodo prilagoditve inštitucij,
infrastrukture, navad in življenjskih
stilov in, kar je najpomembnejše je,
načrtovanje ekološko neoporečnega
gospodarstva.
Med državami so velike razlike,
kar se tiče odnosa do vremenskih
sprememb. Zavedanje, razprave in
raziskave ter uvajanje ukrepov za
čistejše okolje, so bolj prisotni v razvitejših državah, medtem, ko v državah
v razvoju primanjkuje finančnih sredstev in strokovnjakov s tega področja,
čeprav je ogroženost najmanj razvitih
držav največja.
Mednarodna strokovna javnost je
predvsem osredotočena na diskusije
o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, saj so ti najbolj uničujoči dejavnik
podnebja in povzročitelj vremenskih
sprememb. Če se zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov ne bo zgodilo,
bodo posledice katastrofalne, pričakujemo lahko vse več tropskih ciklonov, cunamijev, taljenje ledu na obeh
polih in s tem dvigovanje morske gladine ter posledično poplave, taljenje
ledenikov in s tem krčenje naravnega okolja, oceani bodo postajali vse
bolj kisli, kar bo uničujoče za nekatere
živalske in rastlinske vrste, v Afriki in še
nekaterih drugih področjih se bo širila

Ugasnite luči. Prižgite sonce!
Inovacija v osvetlitvi z dnevno svetlobo
SOLATUBE® je inovativni sistem, ki omogoča učinkovito razsvetljevanje
prostorov z naravno svetlobo. Primeren je za vse prostore v individualnih
hišah in poslovnih objektih. S pomočjo kupole na strehi in visoko odbojnih cevi
se svetloba preko stropnega razpršilnika intenzivno razprši v prostor in tako vanj
prenese kar največjo mogočo količino zunanje svetlobe.

Serija Brighten Up®

Serija SolaMaster®

Sistema 160 in 290 DS sta primerna za:
nizko energijske objekte
podstrešne, dnevne in otroške sobe
kuhinje, kopalnice, toaletne prostore
kabinete in garderobe
veže in hodnike
stopnišča in vetrolove.

Serija SolaMaster® je še posebej primerna za poslovne objekte z montažo na
trde ali spuščene strope (330 DS-C) ter
odprte stropne konstrukcije (330 DS-O).
Sistema sta zelo primerna za naknadno
vgradnjo, montaža je preprosta.

Že od

249 € + DDV
Akcijske cene veljajo do
31. marca 2010

Sistema 330 DS-C in 330 DS-O
sta primerna za:
nizko energijske objekte
trgovske centre/ prodajne salone
pisarne / šole / vrtce
zdravstvene in druge javne ustanove
skladišča/ proizvodne /industrijske
obrate
športne dvorane

Prednosti sistemov Solatube®:
Toplotna prevodnost (u-faktor): od 0,2 do 0,4 W/m²K (minimalne toplotne izgube in toplotni dobitki).
Naravna svetloba se enakomerno razprši po prostoru.
Učinkovita osvetlitev prostorov (s podaljševalnimi cevmi do 15 m v globino).
Ne prepušča škodljivih UV žarkov (barve v prostoru ne obledijo).
Potrebno je minimalno vzdrževanje.
10-letna garancija na vse sestavne dele svetlobnika in 5-letna garancija za električne komponente.
Pri načrtovanju optimalne osvetlitve prostorov vam nudimo brezplačno strokovno svetovanje.

Obiščite nas na sejmu DOM

Pooblaščeni uvoznik in distributer Solatube za Slovenijo:
Prodaja:

Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

od 2. do 7. 3. 2010, zunanji razstavni prostor.
KERBER inženiring, d.o.o.

www.solatube.si
Več informacij:

Show-room: PE PC Na klancu, Gorenjska cesta 50, 1215 Medvode
T: 01-36 18 365, E-pošta: info@kerber.si; kerber@siol.net
Splet: http://www.solatube.si

KALCER d.o.o., IOC Trzin, Ljubljanska cesta 51, 1236 Trzin
T: 01/724 67 70, www.kalcer.si
KALCER TRGOVINA d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 89,
2000 Maribor, T: 02/320 74 20, www.kalcer-mb.si
KALCER d.o.o., PE Novo mesto, Livada 8, 8000 Novo mesto
T: 07/371 90 90, www.kalcer.si
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puščava in s tem posledično pomanjkanje vode in hrane, najbolj zastračujoče pa je dejstvo, da se bodo morda dvignile temperature za 2-3 °C, kar
lahko pripelje do izumrtja 20-30% bioloških vrst.

Slika 31: Panda spada med ogrožene žialske vrste,
ne vzamimo ji doma!

Vendar ni še vse brezupno, še je čas
za ukrepanje. Z ukrepi lahko upočasnimo podnebne spremembe ali se jim
prilagodimo z ukrepi kot so učinkovita
raba energije, obnovljivi viri energije
in ravnanje z odpadki. To so tehnologije, katere že bolj ali manj vključujemo

v vsakdanje življenje. Mnoga področja
zemlje so prežeta z revščino in pomanjkanjem informacij, hrane in demokracije, to ovire, katere je treba reševati
skladno z vremenskimi spremembami. Gre za bolj globalne in kompleksne družbene probleme. Zaradi vremenskih sprememb je ogroženo celo
človeštvo in njegovi cilji.
Že zdaj je potrebno načrtovati prilagajanje na toplejši svet in koristiti ukrepe, ki so se izkazali za uspešne.
Ukrepi kot so ekološka gradnja, čistilne naprave za zmanjšanje emisij itd. so
velikokrat povezane z velikimi stroški,
a vendar je davek, ki grozi človeštvu,
še toliko večji, tako da so stroški ukrepov v bistvu zanemarljivi. Prilagoditveni ukrepi pomenijo tudi prilagajanje naravi, njenemu naravnemu toku,
to je npr. prilagajanje suši, nevihtam,
varovanje bioloških raznolikosti...
Na voljo so številne možnosti
novih tehnologij in ukrepov za blaže-

nje podnebnih sprememb: obnovljivi
viri energije, skladiščenje CO2, pogozdovanje, elektrarne brez emisij, stavbe
brez neto emisij, zaustavitev izsekovanja, zmanjšanje emisij metana, gnojenje oceanov, uporaba bio goriv, uporaba avtomobilov na vodikove celice,
uporaba jederske energije, energijsko varčne zgradbe, učinkovita raba
energije...

Slika 33: Upanje na boljši jutri

Eden od pomembnih korakov pri
podnebnih spremembah je ozaveščanje širše populacije. Mladi so gonilna sila razvoja, v našem smislu razvoja ekološke usmerjenosti in družbene
odgovornosti do narave, pomembno vlogo pa ima tudi izobraževanje in
informiranje populacije.
Dajmo Zemljani, stopimo skupaj in
rešimo naš planet Zemljo!
(kgb)

Slika 32: Zemlja je ena sama- ne uničimo je!
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CHEMTRAILS - Globalen
zločin v atmosferi
Prevara ali resničnost?
Porast emisij toplogrednih plinov je eden najbolj zastrašujočih
vzrokov podnebnih sprememb. Globalno segrevanje zemeljske plasti
in manjšanje sloja ozona ter druge
katastrofalne posledice klimatskih
sprememb nam ne pišejo bleščeče
prihodnosti. Vsi smo se že večkrat
zamislili o resnosti grožnje propada človeštva, zato so ukrepi zmanjšanja onesnaževanja in predvsem
segrevanja več kot le nujni. Eden izmed ukrepov zoperstaviti se globalnemu segrevanju in s tem izogniti se
uničujočim posledicam klimatskih
sprememb naj bi bili tudi tako imenovani Chemtrailsi. T.i. Chemtrailsi (Chemical trails- ang. prevod- kemične sledi) ali kemični repi, kot jim
tudi pravimo, so neobičajne sledi v
ozračju, ki naj bi jih puščala neidentificirana reaktivna letala z namenom
manipulacije z vremenom, po mnenju neodvisnih raziskovalcev te sledi vsebujejo zelo škodljive snovi za
človeka in okolje. Gre za kemične
snovi v koncentracijah in tudi z genetski inženiringom pridobljene biološke agense, ki naj bi omogočali
manipulacijo z DNK in vremenom.
Po intenzivnem škropljenju kemikalij v ozračje postane nebo bolj belo.
To naj bi bila posledica razpršenega
prahu aluminija in barijevih soli, pa
tudi zbranih kapljic kondenza, ki so
primešane Chemtrail tekočini. Operacija razprševanja chemtrailov oz.
aerosolov, razpršenih kovinskih delcev, je globalna, potekala naj bi po
celem svetu in tudi po Sloveniji. Ali
gre za zaroto ali resničnost pa presodite sami.

Klimatska grožnja
Podnebne spremembe so dandanes v središču razprav celotne svetovne javnosti. Zadevajo prav vsakega
posameznika, od klimatologov, ki napovedujejo in spremljajo vremenske
ujme, do navadnega človeka, ki je posredno zaradi vremenskih sprememb
moral spremeniti svoj način življenja.
Vreme nam je pokazalo »roge«,- vse
pogosteje smo priče ekstremnim vremenskim pojavom kot so uničujoči
cunamiji, poplave, suše, hurikani itd.,
podnebne spremembne pa spremljajo tudi pojavi kot so globalno segrevanje in s tem posledično dvig temperatur, taljenje arktičnega ledu, dvig
morske gladine, manjšanje ozonske
plasti, vse pogostejše so naravne nesreče, beleži pa se tudi porast lakote in
bolezni ter ogroženost s preskrbo s pitno vodo itd. V splošnem so podnebne
spremembe posledica gospodarskega razvoja, velikega onesnaževanja, ki
spremlja ta razvoj in povečanja emisij
toplogrednih plinov, predvsem CO2, v
ozračju. Vsi prebivalci planeta Zemlje
se trudimo ohraniti, kar se da, kvalitetno bivalno okolje z ukrepi, ki bolj
ali manj pripomorejo k zmanjševanju
onesnaževanja (varčevanje z energijo,
uporaba obnovljivih virov, sortiranje

odpadkov, uporaba »eko« izdelkov,
porast politike »zelenih«, ozaveščanje
prebivalstva...) Zadnja leta je globalno
segrevanje in posledice le-tega glavna
tema znanstvenih razprav. Raziskovalci, znanstveniki in drugi »vplivneži« se
trudijo najti načine izogniti se globalni
katastrofi. Prav zato so v prvi vrsti nastali chemtrailsi. Ali gre za kreativce z
bujno domišljijo in sanjače ter romantike, ki so iskali odgovore tako, da so
zrli v nebo ali pa morda gre za skrbno
načrtovano akcijo, ki so jo razvili znanstveniki s pomočjo genetskega inženiringa in kemije ter vesoljske tehnologije. Znanstveno potrjene izjave o
obstoju chemtrailsov žal ni, obstajajo
le predvidevanja in raziskave neodvisnih raziskovalcev ter vrsta diskusij in
blogov, ki jih je moč najti na svetovnem spletu. Sledeči članek, ki je namenjen chemtrailom, tako nima potrjene znanstvene podlage, gre bolj za
razmišljanje o aktualni temi in izbor
gradiva, ki ga najdemo na omenjeno
tematiko.

Kemijski zločin v atmosferi
Chemtrailsi so kot nočna mora, kot
najbolj grozna grozljivka vseh časov.
Oblaki »kemije«, ki naj bi jih spuščali
avioni v ZDA in tudi v Evropi v nebo,
naj bi ohladili zemeljsko atmosfero in
sanirali ozonsko plast. Letalo, ki brizga
chemtrails tekočino,ki naj bi med drugim vsebovala aluminijaste delce in
barij, pušča za seboj belo sled, ki pa se
za razliko od navadnih letal (contrails)
kar nekaj časa ne zmanjša in tudi izgine ne tako hitro. Pet do petnajst neidentificiranih letal križari po ozračju
v višini 6000 m. Kar se prvi trenutek
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zdijo kot črte kondenzirane vlage letale, po daljšem opazovanju vzbudijo
pomisleke, saj se bela sled na nebu
enakomerno niza v obliki mreže, šahovnice, črke Y. Trakovi kondenzirane
vlage se počasi, a vztrajno oblikujejo
v gosto, oblakom podobno maso, ki
izgleda kot stepena smetana na nebu
ali gosta zavesa megle. Po 2 do 5 urah
se na mestu, kjer so križarila letala, vidi
difuzen sloj megle, sledi oz. poti letal
so prav tako še vedno vidne, letala pa
v tem času še vedno v grobem vzorcu
šahovnice preletavajo določeno območje dokler se ne izgubijo v vedno
gostejši sparini. Prej modro nebo prekrije gosta megla, ki se postopoma širi
čez široko nebno območje. Že po nekaj urah naj bi temperatura zraka padla za približno 7 °C, istočasno pa pade
tudi zračna vlažnost za približno 30%.
Ta učinek naj bi bil posledica barijevih
soli, ki naj bi bile primešane chemtrail
škropivu. Mraz in suša, ki naj bi bila
posledica tega procesa, sta po navadi
prisotna tudi čez nekaj dni, nato je vreme običajno lepo, a soparno, o dežju
ni ne duha ne sluha. Tipično vreme trenutnega letnega časa se običajno po
škropljenju vrne nekje čez en teden.
Pogosto takoj nato ponovno sledi naslednja akcija škropljenja. Praviloma
modrega neba ni več, ostane le bled
bel trak, ki mu fosilna goriva v ozračju dajo rjavkast ten. Ta znak »belega
neba« je karakteristika, ki naj bi pomenila in nakazovala na resničnost akcije
oz. zločina brizganja kemije v ozračje.
Uradne raziskave klime kažejo, da
je zaradi velike uporabe fosilnih goriv v zadnjih 100 letih onemogočeno
oddajanje toplote Zemlje v vesolje. Ta
otežena izmenjava toplote privede do
alarmatnega dviga temperatur, kar pa
bi lahko imelo drastične posledice na
klimo po vsej Zemlji. Talitev polarnega
ledu, suše ter posledično primanjkovanje hrane in končno izumrtje človeštva. Če se sedaj, v tem trenutku, ne bo
nekaj temeljito spremenilo, bodo čez
dobrih 50 let pogoji na planetu takšni,
da človek tu ne bo mogel več živeti.

Welsbachov patentargument v
prid chemtrailsom
Klimatska katastrofa, ki je na vidiku, če ne bomo spremenili razmišljanja in predvsem dejanj v zvezi z
onesnaževanjem ter globalnim segrevanjem atmosfere, je prisilila številne znanstvenike k iskanju rešitve
zoper globalne katastrofe. Eden tovrstnih patentov je Welsbachov patent,
ki sta ga leta 1991 patentirala ameriška znanstvenika kitajskega porekla
Chang in Shih, z namenom zmanjšati
globalno segrevanje. Zastopnik vlagateljev in komercialni nosilec ter velikan
zračnih in vesoljskih poletov je bil Hughes Aerospace Corporation. Kemika
sta na Lawrence Livermore National
Laboratory razvila visoko tehnološko
rafinirano rešitev zoper globalno segrevanje. Predlagata, da naj se tako
imenovani Welsbach delci škropijo v
stratosfero.
Welsbach delci so metalni oksidi, ki
toploto, ki zaradi toplogrednih plinov
ne more iz zemeljske atmosfere, preobrazi v infra rdeče valove. Te valove
se odvaja v vesolje in pride do zaželenega ohlajevanja. Gorivu avionov je
potrebno dovajati minimalne metalne delce, ki se izločajo pri izgorevanju
oz. izpuhu. Pri tem gre predvsem za
aluminijaste okside in barijeve soli, ki
jih na nebu vidimo kot bele trakove.
Metalni delci imajo dvojno funkcijo:
toplota, ki jo emitira Zemlja, se preobrazi v svetlobo, nato pa v infra rdeče
sevanje, ki se končno odvaja v atmosfero. Svetloba, ki prihaja od Sonca, se
na aluminijskem prahu lomi in reflektira. Delci, ki se spuščajo v atmosfero,
razvijejo svoje delovanje v času do 1
leta, ko je enkrat dosežena zadostna
zasičenost ciljnega področja. Raziskovalec Kenneth Caldeira je z drago računalniško simulacijo preverjal Welsbachov patent in ugotovil, da naj bi se
s tem načinom globalno segrevanje
Zemlje zmanjšalo do 85%. Med drugim je tudi sklepal, da se lahko potem
izgorevanje fosilnih goriv v obdobju

50 let podvoji- brez pretiranih negativnih posledic. Analiza Livermore je
pokazala, da za omenjeni projekt letno potrebujejo 1 milijardo dolarjev,
kar je naspoti naftnim in vojaškim dobičkom relativno nizka vsota. Predrzen in rizičen pojekt je »ugledal luč
sveta«, ko se je angažiral Edward Teller, znan kot oče nevtronske bombe.
Leta 2000 je Williams Thomas Welsbachov patent predstavil na Mednarodni
konferenci za klimatske spremembe
in velik del ekspertov je projekt podprlo. Eksperti so imeli pomisleke glede »barvnega« razkritja skrivnosti, saj
se po dnevih škropljenja pojavi vidno
svetlejše nebo, kar bi moglo ogroziti
tajnost akcije.
Skoraj 1000 strani obsegajoča študija »Policy Implications of Greenhouse Warming že leta 1992 v svojih priporočilih ameriški vladi jasno predstavlja
svoje namere reševanja problema
globalnega segrevanja. Študija, katero podpira vrsta uglednih inštitutov,
univerz, nacionalnih laboratorijev izpostavlja problem ogrevanja zemeljske atmosfere kot najhujšo grožnjo
človeštvu in planetu. Predstavlja pa vrsto tehnik, ki bi morebiti pripomogle k
sončni blokadi, predvsem viška sončne energije ali za začetek bolj smiselno
uporabo le-te. Glavna teza oz. postopek, ki se bolj ali manj dopolnjuje ali
sovpada s prej omenjenim Welbach
patentom (1991), predvideva razprševanje reflektirajočih delcev, predvsem
aluminija, v zemeljsko stratosfero s
pomočjo letal in sicer na maksimalni
višini leta. Patent naj bi prav tako podpirala Akademija znanosti ZDA, študij
pa naj bi javnosti bila predstavljena
leta 2000.

Razkritje skrivnosti
chemtrailsov v Švici
Ameriški raziskovalec Christophe
Bollyn je o chemtrails v Švici prvič pisal leta 2003 in svoje ugotovitve predstavil na internetu. Takratni neodvisni
raziskovalec je chemtrailse opazoval
nad Baslom in kantonom Graubuenden, o pojavu pa je povprašal stranko
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zelenih v Švici in tudi nekatere fizične
osebe. Odgovora seveda ni dobil, saj
se je zavedal, da »dreza« v občutljivo
področje in tudi, če so chemtrailsi resnični, uradne potrditve ne bo dobil.
Nebo na Baslom je bilo zaradi chemtrailsov nenaravno spremenjeno, dokumentacije pa seveda ni našel. Zaradi tega je poizvedoval na spletnih
staneh ZDA, kjer obstaja cela množica dokazov, dokumentov, fotografij in
diskusij o raziskovanem pojavu. Prav
tako je prebiral tisoče in tisoče poročil
očividcev iz različnih koncev sveta, ki
nazorno dokumentirajo nastanek »kemičnih oblakov«.

Chemtrailsi naj bi spadali med strateške sisteme orožja v ZDA, ki so seveda tajne narave. Dokumentirano je
bilo, da je leta 2001 Dennis Kucinich,
demokratski kandidat za predsednika in poslanec države Ohio, v kongresu ZDA zahteval prepoved teh strateških akcij in vesoljskih programov,
prav tako pa je tudi sam potrdil obstoj
chemtrailsov v ZDA in tudi drugod po
svetu. Kljub zanikanju obstoja global-

nega kemijskega zločina v atmosferi s
strani velikih novinaskih hiš, se o problemu obstoja chemtrailsov vse bolj
razpravlja. Javnost je vse bolj radovedna in želi ter zahteva odgovore, hkrati pa je tudi zaskrbljena, saj je vse več
dokumetov oz. informacij tajne narave. Vendar je tudi dejstvo to, da je globalizacija s svojimi značilnostmi omogočila, da vse več teh skrivnosti (na
bolj ali manj legitimne ali nelegitimne
načine) prihaja na dan. Vlade in velike
novinaske hiše se pri radovednosti javnosti velikokrat poslužujejo strategije
dovoljenih odgovorov, kjer morebiti
zanikajo obstoj chemtrailsov, dvomijo
v argumente vprašujočih in zasmehovanje prič, tretji način pa je potrditev
obstoja chemtrailsov in zmanjševanje
njihovega pomena, četrti način je sklicevanje na vojne manevre z neznanim
namenom in petič zavrnitev dajanja
izjav zaradi nacionalne vanosti.
Obstaja tudi teza, da naj bi se pripravljali programi reševanja krize globalnega segrevanja in onesnaževanja, kot je na primer Kjotski protokol
ali okoljski predpisi kar se tiče uporabe obnovljivih virov in varčevanja z
energijo, s pretvezo prikriti resnična
dejstva z namenom pomiritve javnosti. Resnična dejstva naj bi bila, da
so programi reševanja problema globalnega segrevanja atmosfere že dolgo tajno določeni s tehnikami, kot so
chemtrailsi, in se tudi izvajajo s finančno in idejno podporo vlade in seveda
vesoljske tehnologije, katere na vrhu

Solarni sistemi

je Nasa. Manipuliranje z genetskim in
geo inženiringom ter kemijskimi postopki so tajni, saj zraven omenjenega reševanja problematike prinašajo
vrsto neugodnih in predvsem škodljivih posledic tako atmosferi kot tudi
človeku. Porast bolezni je v zadnjem
času izreden in končnega vzroka seveda ne moremo odkriti, saj temu botruje vrstna možnih dejavnikov. Iz tega vidika ima tako postopek chemtrails kot
tak možnost, da preživi le tajne narave.

Program za
rešitev človeštva
V času IPCC (Mednarodne konference za klimatske spremembe) naj
bi chemtrailsi poskusno potekali širom sveta, izvaja pa jih ameriško letalstvo. Predavanje letalskega štaba
»Owning the weather 2025« (ang.prevod Do leta 2015 si prilastimo vreme)
na spletnih straneh US-Air Force kaže
prizadevanje, da bi širom sveta do leta
2025 imeli vreme pod kontrolo in bi
lahko poljubno manipuliali z njim. V
tej strateški listini se predvsem govori
o tem, da bi oblake kemično opremili.
Namen projekta naj bi bila zatemnitev
oz. ohlajanje atmosfere.
Med drugim obstajajo informacije, da je manipulacija z vremenom že
uspešno služila NATU leta 1999 med
napadom Srbije, ki se je dušila v gostem oblaku megle, medtem ko je po
Evropi prevladovalo lepo vreme. Po
pričanju mnogih očividcev je fenomen spremljalo daljše obdobje suše.

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

www.alwagi.si
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Vprašljiva je tudi klima v Severni Koreji,
tam okrog leta 2000 beležijo daljša sušna obdobja. To vzbuja strah za še večjo manipulacijo z vremenom in nehote pomislimo, da so lahko ekstremne
suše in poplave volja nekoga, ki upravlja z močjo. Zanimivo bi bilo izvedeti,
kakšne vplive že ima vojska nad vremenom. Vsaka nova, aktualna vojna je
torej novo področje za manipuliranje.
Leta 2003 se je anonimni chemtrails »insider« (ang. prevod notranji
član projekta) obrnil na spletno stran
www. holmestead.com, ki se med
drugim ukvarja s kritiko chemtrailsov. Ponudil je marsikateri odgovor
na vprašanja v zvezi s škropljenjem v
atmosfero. Njegovi odgovori segajo
onkraj dosedanjih dognanj, pojasnil
je postopke in cilje razprševanja delcev v atmosfero. Dolgoročen projekt
z novimi cilji se imenuje Deep shield, njegovo razkritje sledi v nadaljevanju. Informator, ki se zdi zaupanja
vreden, sedaj oster naspotnik chemtrailsov, je odločno proti tajni naravi
tega projekta, prav zato se je odzval
svoji kritični naravi in predstavil projekt širši javnosti. Program se imenuje
Program za rešitev človeštva. Projekt
Chemtrails je po mnenju Deep Shielda
nujna rešitev iz stiske, da bi zadržali hitro ogrevanje atmosfere in zagotovili
preživetje vsaj dela človeštva. Projekt
se uradno imenuje »The Shield« (ang.
prevod ščit) in se pod okriljem Welsbachovega patenta uporablja od leta
1995 dalje. Ščit pred vročino je glavni cilj projekta in je gigantski poskus
zaustaviti ali vsaj upočasniti globalno
segrevanje. Zaključek je seveda nepredvidljiv, projekt pa je seveda pod
budnim očesom UNO in mednarodne kontrole. Podporo nudi Svetovna zdravstvena oganizacija (WHO) in
NATO, ki koordinira letalstvo. Projekt
je strogo tajne naave, zato ni mogoče najti uradnih informacij o izvajanju
ali idejni zasnovi projekta. Projekt je
tajne narave, saj na eni strani rešitev
problema globalnega segrevanja terja
zdravstveni davek, saj je izvajanje kemijskih poskusov (z zdravju škodljivi-

mi snovmi) veliki riziko, ki napoveduje število žrtev projekta Shield na dve
milijardi prebivalstva v predvidenem
roku 50 let. Pri tem je ogrožena večina starejšega prebivalstva in ljudje z
boleznimi dihal. Drugi viri na primer
Center for Disease Control (CDC), Center za nadzor bolezni nakazuje, da je
možnih žrtev lahko še več, tudi do 4
milijarde ali 60-80 milijonov letno. To
se zdi WHO in CDC očitno sprejemljivo
glede na sicer grozeči klimatski kolaps
in gospodarsko recesijo.
Posledice chemtrailsov so tako
spontane krvavitve iz nosu, težave z
dihali, glavoboli, kronična utrujenost,
pogostejše epidemije gripe, astma,
vnetja mrežnice in kratkoročna izguba
spomina ter končna smrt. Poleg tega
raziskave alzheimerjeve bolezni navajajo zastrupitev telesa z aluminjem kot
pomemben dejavnik. V začetku šestdesetih let je ameriško letalstvo začelo
analizirati stratosfero in v vzorcih odkrilo veliko bakterij, trosov gliv in virusov, ki jih na površini zemlje nismo
poznali. Poleg tega je dr. Robert Folk
odkril t.i. nano-bakterije. Pri poizkusih z nano-bakterijami se je aluminij
pokazal kot njihova najljubša hrana.
S tega lahko sklepamo, da chemtrailsi
hranijo nano-bakterije in jim omogočajo transport na zemljo. Ker se chemtrailsi pogosto škropijo nad gosto
poseljenimi območji je možnost, da
virusi, bakterije, glive in nano-bakterije zaidejo v dihalne poti ljudi zelo velika. Je to res davek, ki ga bomo plačali, če omenjeni projekti res potekajo z
nalogo rešiti peščico človeštva? Ni čudno, da so projekti, če so pričevanja o
chemtrailsih in projektu Shield resnična, tajne narave. Kakšen naj bi potem
bil izbor, kdo naj bi preživel in kdo ne?
Brez razmišljanja lahko odgovorim, da
dandanes v svetu vedno denar odigra
ključno vlogo, je kot dejavnik naravne
selekcije, ki ni več zmožnost človeka,
temveč papir.
Chemtrailsi pa ne zmanjšujejo le
toplote, ki jo oddaja zemlja, temveč naj
bi z njimi obvladali in zmanjšali sicer
močno povečano sevanje ultravijolič-

ne svetlobe. Iz barijeve soli oksidiran
barijev oksid veže ogljikov dioksid, ki
je najpomembnejši vzrok učinka tople
grede oziroma segrevanja zemlje. Barij in prah iz aluminija skupaj ustvarita
električno polje, ki ga iz letal, pa tudi iz
zemlje obsevajo z nizkofrtekvenčnimi
radijskimi valovi, kar ima za posledico
umetno ustvarjanje ozona preko elektrostatičnega izpraznjenja med atmosfero in stratosfero. Tvorjenje ozona je seveda pozitivne narave, žal pa
ima stranske učinke, kot so npr. suhi viharji (Dry Storms) oziroma neurja brez
padavin. Tega pojava prej nismo opažali, to poletje pa so se v Švici pojavili najmanj dvajsetkrat. Sestavo chemtrailsov je izredno težko analizirati, saj
hitro pride do disperzije in s tem do
padca koncentracije v zraku. Po drugi
strani pa je zbiranje vzorcev na višini
šestih kilometrov zelo zahteven in izredno drag proces. Nekaj uspešnih mikroskopskih analiz pa je potrdilo vsebnost barijevih soli in delcev aluminija
in sicer v sedemkrat večji koncentraciji
kot pri navadnem zraku.
V času vročine je škropljenje še pogostejše vzdolž front neviht in posledična električna izpraznitev veže prah,
saje in drugo onesnaženje zraka, kar
pa ima nezaželen učinek, saj skozi tako
očiščeno atmosfero do zemlje prodira znatno večja količina škodljive infra
rdeče svetlobe. Da bi to preprečili, naj
bi še več škropili in s takšnim škropljenjem front viharjev spodbujali tvorbo
ozona.
Kot je že bilo omenjeno, po intenzivnem škropljenju kemije nebo postane bolj belo, kar je posledica razpršenega prahu aluminija in kapljic
kondenza, ki so primešane chemtrail
tekočini. Namesto modrega neba se
pojavlja difuzno svetleča modra belina in megla sredi poletja.
Chemtrailsi so najverjetneje le
ena od številnih zarot, ki jih svetovna,
predvsem spletna, javnost pripisuje
oblastem. Teorija je zavita v globoko
skrivnost in ni podkrepljena z resničnimi znanstvenimi analizami, eksperimenti ter argumenti, temveč je prej
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plod domišljije posameznikov, ki jim
svetovni splet omogoča širjenje njihovih, za ljudi zanimivih, razmišljanj o
tajnih vladnih eksperimentih, ki vplivajo na naše zdravje. Mogoče pa se
bo izkazalo, da so chemtrailsi resnični
in so eden izmed mnogih tajnih vladnih, predvsem ameriških, projektov,
ki jih izvajajo na okolju in na ljudeh. V
tem primeru je vprašljivo predvsem
to ali se ti projekti resnično izvajajo za
dobrobit celotnega človeštva ali le za
peščico ekonomske ter politične elite. Ali gre za resničnost, izmišljotino
ali morda zaroto, pa presodite sami.
Pomembno je, da si ustvarite kvalitetno življenje, z ljudmi, ki so vam dragi,
pri tem pa ne smete pozabiti na našo
ljubo Zemljo - naš življenjski prostor.
Vsak naj razmisli sam zase in se po svoje trudi zmanjšati onesnaževanje na(kgb)
šega planeta. 		

Sorpcijski toplotni sistemi
za ogrevanje in hlajenje
Med sorpcijske toplotne sisteme, ki za pogon ne uporabljajo električne energije, temveč sončno
energijo in toploto dimnih plinov,
štejemo adsorpcijske toplotne naprave. Z adsorpcijsko napravo lahko
hkrati pridobivamo grelno in hladilno toploto, enako kot v primeru
ostalih toplotnih črpalk. Zaradi tega
je adsorpcijska naprava uporabna
tudi za ogrevanje in klimatizacijo
prostorov s sončno energijo. Tudi
na področju solarne tehnologije se
posveča veliko truda proučevanju
sorpcijskim lastnostim različnih materialov, da bi med njimi izbrali najprimernejšega za adsorpcijsko shranjevanje toplote.
Namen uporabe procesa adsorpcije v ogrevalni tehniki pa je
doseči višje izkoristke pretvorbe primarne energije. Intenzivni razvoj
sorpcijskih toplotnih sistemov po-

gojujejo v največji meri tudi zahteve
po zmanjšanju emisij toplogrednih
plinov ter tudi vedno manjša zaloga
fosilnih goriv.
Adsorpcijske naprave lahko teoretično razdelimo na naprave za
ogrevanje in naprave za hlajenje,
čeprav razlike med njima ni. Naprave za ogrevanje in hlajenje so
toplotne črpalke, ki odvzeti toploti
okolice oziroma hlajenemu mediju
dvignejo temperaturni nivo s pomočjo pogonske toplote. Razlikujejo se samo po načinu odvoda oziroma dovoda toplote na prenosnikih
toplote. Za pogon adsorpcijskih naprav lahko uporabimo nizkotemperaturno toploto (50 - 80°C) drugih
procesov ali pa odpadno toploto.
Ravno izkoriščanje toplot na temperaturnih nivojih, ki so nižji od 60° C,
je bistvena prednost pred absorpcijskimi napravami

Astech d.o.o. je specializirano podjetje za klimatizacijo in filtracijo.

Posegi na hladilnih agregatih

Servis prezračevalnih naprav

Filtri za prezračevanje

Dobava in montaža split klima naprav
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SOLARNA TOPLOTNA
ČRPALKA ZRAK – VODA V
KOMPAKTNI IZVEDBI
S HRANILNIKOM TOPLOTE
Kompaktni modul je sestavljen iz
toplotna črpalke in solarnega sistema, ki kot primarni vir koristi toploto
sonca in je namenjen za ogrevanje
nizkoenergijskih (NEH) in pasivnih
hiš (PH) moči 6,8 in 11 kW. Sistem
je zasnovan za modularno zgradbo t.i.PLAG & FLOW SISTEM s kratkim časom montaže in elementi, ki
so predhodno pripravljeni za vgradnjo. Tehnologija priprave tople sanitarna vode se vrši po pretočnem
sistemu, kar zagotavlja vedno svežo in sproti pripravljeno vodo. Krmiljenje enega kroga je v odvisnosti
od zunanje temperature, z možnostjo razširitve na dva dodatna kroga
(enega za ogrevanje bazena). Vgrajena toplotna črpalka je integrirana
v hranilnik toplote in omogoča poleti aktivno hlajenje preko posebnega
hladilnega modula. Vgrajen izoliran
hranilnik toplote prostornine 1000
litrov skrbi za akumulacijo energije.
Zasnovan je tako, da optimalno razslojuje različne temperaturne nivoje
tehnološke vode. Delovanje sistema
uravnava inteligentno krmiljenje, ki
nadzoruje funkcije toplotne črpalke
in solarnega sistema.

Učinkovitost sistema
Solarno stopnjo pokritja na letni
ravni prikazuje slika 1. Testi in meritve
so pokazali visoka letna grelna števila. Če naredimo primerjavo s klasičnimi solarnimi sistemi, je število delovnih ur solarne naprave večje za 10 %,
kar pomeni posledično za 25 % večji
izkoristek solarnega sistema. To omo-

goča delovanje sistema v obdobju, ko
je potrebno stavbo ogrevati, intenziteta sončnega obsevanja pa ne zadošča potrebam po ogrevanju. Povečanje izkoristka gre pripisati predvsem
izkoriščanju nizkih temperatur v SSE,

kjer so transmisijske izgube minimalne (kar pomeni dober izkoristek sončnega sevanja in difuz.obsevanja). V
zimskih obdobjih, ko ni sončnega obsevanja, sistem deluje kot klasična toplotna črpalka zrak – voda.

Slika 1: Solarna stopnja pokritja na letni ravni

Slika 2: Vpadni koti sončnih žarkov
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V mesecih, ko z energijo sonca pokrijemo vse potrebe po ogrevanju, sistem deluje brez podpore toplotne črpalke (razen v letnem času, ko se s TČ
hladimo – slika 3).
Vse črpalke v sistemu so frekvenčno vodene in spadajo v energijski razred 1. Frekvenčno ni vodena le črpalka na modulu za svežo vodo, ker je čas
delovanja kratek.
			
(bg)
Vir:
Gradivo firme SONNENKRAFT
in Danfoss

Slika 3: Solarni kompaktni modul SOLAR KOMPLET

ZAKAJ SO
TOPLOTNE ČRPALKE ŠE
VEDNO AKTUALNE
Razlogi so trije. Toplotne črpalke za delovanje potrebujejo električno energijo, vendar večji del toplote proizvedejo
iz obnovljivih virov energije. Drugi razlog je, da so na voljo
toplotne črpalke z majhnimi močmi, medtem ko oljnih in
plinskih kotlov ni. Zakaj je to pomembno? Energijska politika za rabo energije v stavbah gre v smeri čim manjše in čim
bolj učinkovite rabe, to pa pomeni gradnjo stavb z majhnimi toplotnimi izgubami. Na primer v nizkoenergijski hiši, ki
ima 20 W toplotnih izgub na kvadratni meter in površino
200 kvadratnih metrov, za ogrevanje potrebujemo napravo z močjo 4 kW. Kotli pa imajo moči od 12 kW naprej in ne
ustrezajo tem zahtevam. Drugi razlog so stroški ogrevanja.
Pri trenutnih cenah energentov je ogrevanje s toplotno čr-

palko od 40 do 50 odstotkov cenejše od ogrevanja z zemeljskim plinom in kurilnim oljem, ter celo 70 odstotkov cenejše
od utekočinjenega naftnega plina.

Primerjava toplotne črpalke in kotlov
na lesno biomaso
Lesna biomasa je velika konkurenca toplotnim črpalkam, saj gre za obnovljivi vir energije, poleg tega je pridobljena kilovatna ura celo 10 odstotkov cenejša kot pri toplotni črpalki. Še posebej to velja za kotle na pelete, ki jih
proizvajajo tudi že v kondenzacijski tehnologiji in v obliki
kaminskih peči, ki jih lahko postavimo v bivalni prostor in
imajo dovolj majhne moči, primerne tudi za nizkoenergijske in celo pasivne hiše. Morda je njihova pomanjkljivost v
primerjavi s toplotnimi črpalkami le to, da jih ne moremo
izkoriščati za pasivno hlajenje. Tudi prezračevanje je težje
oziroma dražje povezati z njimi.

Razvoj na področju TČ

Slika 1: Določitev grelnega števila toplotne črpalke

Najsodobnejši trend je ogrevanje in hlajenje s soncem.
Proizvajalci, večinoma evropski, razvijajo solarne toplotne
črpalke, pri katerih namesto hranilnika vode uporabljamo
hranilnik z različnimi parafinskimi voski, v katerem se hrani
latentna toplota. V sistem se vgradijo še sončni sprejemniki
zrak/voda in ne voda/voda, kot je značilno za klasične sprejemnike. Toploto, ki se v latentnem hranilniku hrani iz obdobij, ko je bilo dovolj sonca, se uporabi, ko tega ni dovolj.
Princip delovanja toplotne črpalke je enak kot pri klasičnih,
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le raba električne energije je zaradi shranjene sončne energije je manjša. Energijo sonca lahko izkoriščamo praktično
celo leto oziroma vsaj 80 odstotkov časa. Ker rabimo manj
električne energije so letna grelna števila teh sistemov višja
kot pri klasičnih in dosežejo vrednosti šest in sedem. Ogrevanje in hlajenje sta še cenejša.

Slika 2: Testiranje toplotne črpalke

Solarne toplotne črpalke v
individualnih hišah
V Nemčiji so jih nekaj že vgradili, vendar je za zdaj njihova
težava izjemno drag latentni hranilnik toplote, za povprečno hišo stane okoli 16.000 evrov. Sama termodinamika, ki
se dogaja v sistemu, je preprosta, gre za fizikalno zakonitost
spreminjanja agregatnega stanja, pri katerem se sprošča in
shranjuje toplota, težava je izvedba hranilnika, saj je treba
vgraditi zelo zapleten sistem regulacije delovanja.

Kaj se dogaja na področju klasičnih
toplotnih črpalk
Predvem se proizvajalci ukvarjajo z izboljšavami toplotnih črpalk zrak/voda. Te imajo namreč najnižje grelno število in omejitve v delovanju pri nizkih temperaturah. Proizvajati so že začeli novo generacijo, ki dosega letno grelno
število nad 3 in brez težav samostojno deluje pri temperaturi do minus 10 stopinj Celzija. Vendar moram pri tem opozoriti, da to velja le za kompaktne toplotne črpalke in ne tudi za
split sisteme, pri katerih je uparjalni del naprave nameščen
zunaj. Preverjeno je namreč, da omenjene naprave, ki k nam
prihajajo iz Japonske in Kitajske delujejo največ pri temperaturi do minus dve stopinji Celzija, pri nižjih pa uparjalnik
zaledeni in črpalka vso energijo porabi za njegovo odtaljevanje, ne proizvaja pa dovolj potrebne toplote. Rezultat je
velika raba energije in hladni prostori. Uporabne so le na Primorskem, kjer je milejša klima. Sicer pa gre razvoj v robustne
kompaktne toplotne črpalke, ki jih razvijajo predvsem Švedi
in Nemci za ostre klimatske razmere. Tretja smer razvoja so
absorpcijske toplotne črpalke. Tudi pri teh izkoriščamo energijo sonca in so namenjene ogrevanju in hlajenju.

Slika 3: Določitev grelne moči, COP, električne moči

Namesto električnega kompresorja, pri tej različici, ki
nima kompresorja, energijo za delovanje črpalke dobimo
od sonca. Delovanje absorpcijskih črpalk je praktično brezplačno, saj elektriko potrebujemo le za delovanje obtočnih
črpalk, zato imajo te še približno 20 odstotkov višja grelna
števila, ki pa se računajo nekoliko drugače kot pri klasičnih
in solarnih.

Slika 4: Primerjava in določitev parametrov TČ (COP, grelna moč, električna moč)

Evropsko združenje proizvajalcev toplotnih črpalk je v
svojem akcijskem načrtu napovedalo, da bomo v EU do leta
2020 vgradili 70 milijonov toplotnih črpalk
Število vgrajenih naprav, ki za delovanje potrebujejo
elektriko, bo zagotovo manjše, saj so v omenjeno napoved
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vštete tudi absorpcijske in solarne toplotne črpalke, ki rabijo manj elektrike oziroma le za obtočne črpalke in za katere
se pričakuje, da jih bomo v prihodnje vgrajevali bistveno
več. Poleg tega se bo do leta 2020 precej znižala tudi raba
energije v stavbah, zato bomo vgrajevali toplotne črpalke z
majhnimi močmi, ki potrebujejo malo električne energije.
Postavlja se vprašanje: »Ali je strah nekaterih, morda
celo nasprotnikov uporabe toplotnih črpalk, da bi množičen prehod na ogrevanje s temi napravami lahko pomenil
preveliko rabo električne energije in celo razpad električnega omrežja?«
To je nesmisel. Večjo obremenitev, kot jo lahko povzroči
množica toplotnih črpalk, ki bo namenjena ogrevanju in hlajenju ter topli sanitarni vodi, pomenijo zdaj vgrajene split in
podobne klimatske naprave, ki jih uporabniki kupujejo le za
hlajenje, pri tem pa niti ne preverijo, koliko so v resnici energijsko potratne, kolikšno moč potrebujejo in jih na koncu še
nepravilno uporabljajo.

Katere so največje zmote, ki so
o toplotnih črpalkah razširjene v laični
javnosti?
Pogosto opažam zavajanja trgovcev, ki ponujajo toplotne črpalke brez porekla oziroma neznanih blagovnih
znamk. Podatki, da naprave zrak/voda delujejo tudi pri temperaturi minus 20 stopinj Celzija in da grelna števila dosegajo vrednost 4 in več, so zagotovo neresnični. Omenim naj
tudi, da ljudje pri vgradnji toplotnih črpalk voda/voda pogosto pregloboko vrtajo, da bi prišli do podtalnice. Če te ni na
globini 20 do 25 metrov, je njeno iskanje globje nesmiselno
in negospodarno. Potem se je bolje odločiti za geosondo
kot vir energije ali zemeljski kolektor, če imamo dovolj zemlje okoli hiše.					
(bg)
Viri:
Fotografije: B. Grobovšek, posneto v laboratoriju
TERMOTEHNIKE Braslovče,

LATENTNI CELIČNI
HRANILNIKI TOPLOTE
V sestavku so prikazane prednosti latentnih celičnih
hranilnikov toplote (LATENT POWER PACKAGES) pred
klasičnimi izvedbami z vodnimi hranilniki toplote.

Fazni prehodi
Fazno spremenljivi materiali shranijo energijo, ki se
sprošča pri procesu spremembe agregatnega stanja iz trdnega v tekoče.
Z latentnimi hranilniki toplote shranjujemo ali izkoriščamo energijo v temperaturnem intervalu od 0 °C do 100 °C.
Sprememba prostornine pri faznem prehodu ponavadi poteka pri konstantni prostornini ali konstantnem tlaku.
Temperature, pri katerih potekajo fazni prehodi, so za
različne snovi različne. Iz diagrama časovnega poteka temperature pri segrevanju ali ohlajanju snovi je razvidno, da
s fazno spremembo posamezne snovi shranimo ali kasneje izkoriščamo precejšnje količine energije pri konstantni
temperaturi, To nam omogoča vzdrževanje konstantne fazne temperature v času faznega prehoda in pri tem želimo,
da je čas, v katerem je temperatura konstantna čim daljši.
V zadnjem času uporabljamo predvsem parafine, ki imajo
temperaturo faznega prehoda v območju 0 do 100 °C, pri
čemer je temperatura tališča odvisna predvsem od dolžine
verige ogljikovih atomov (slika 1).

Na osnovi novih tehnologij koristimo parafine, ki se pri
sobni temperaturi nahajajo v obliki raznih voskov. Če dodajamo energijo v obliki toplote, se pri tem poveča notranja
energija. Posledica tega je povišanje temperature (senzibilna toplota) ali sprememba faze (latentna toplota). Vedno,
ko material preide v drugo agregatno stanje (iz trdnega v
tekoče ali obratno), se toplota oddaja ali sprejema. Materiali, kamor shranjujemo toploto, naj imajo čim večjo speci-
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fično toplotno kapaciteto in talilno toploto. Ta se giblje pri
parafinih; cp = 1500 do 2100 J/KgK in qt = 130 – 250 kJ/kgK.
Parafini se pričnejo topiti pri 44 °C (pri toplotnih črpalkah) za standardne sisteme pri 60 - 80 ° C (kotli na plin, olje,
biomaso). Med fazo topljenja ne sme priti do dviga temperature. Značilnost parafina je, da veže toploto in jo nerad sprosti. Uporaba latentne toplote pri Dt = 15 K za 4 –5
krat poveča sposobnost akumulacije toplote v primerjavi z
vodo.

Uporaba latentnih celic v praksi
Sistem, ki ga prikazuje slika 2, sestavljajo SSE in latentne
celice, integrirane v obstoječi sistem z vodnim hranilnikom
toplote . S takšnim sistemom prihranimo 70 % pri stroških energije. Značilnosti so:
 direktna uporaba sončne energije s pomočjo dvojnega
prenosnika toplote v vsaki celici (koriščenje latentne in senzibilne toplote),
 latentne celice uporabimo oziroma lahko integriramo v
vsak ogrevalni sistem (plin, olje, les, toplotna črpalka),
koriščenje shranjene toplote koristimo direktno preko latentnih celic,
 zunanji toplotni prenosnik ni potrebno vgraditi,
bivalentni prenosnik za ogrevanje ni potrebe vgraditi,
en sistem za ogrevanje in pripravo TSV (tople sanitarne
vode),
 povečana energijska učinkovitost in letno grelno število
(do 7) pri vgradnji toplotne črpalke
 ni problemov s korozijo,
 za 1/3 manjši prostor kot pri klasični izvedbi,
 dolga življenjska doba,
 fleksibilna instalacija celic (v eni liniji in pravokotno),
 kot referenca za uravnavanje temperature v prostoru je

Slika2: Integrirane latentne celice v ogrevalni sistem s kotlom

uporabljen najtoplejši prostor in ne zunanje tipalo,
 vodni rezervoarji izkoriščajo manjši Dt, koristijo le senzibilno toploto.
Način vezave latentnih celic je prikazan na sliki 3 a in 3 b,
Tehnični podatki za eno latentno celico so sledeči:
 posamezna vezava celic – Tichelmann
 premer:200 mm
 dolžina: 1800 mm
 volumen: 60 l
 material PCM;parafin acc
 točka tališča 60/62°C
 toplotna energija 10 – 12 kWh
Podatki za toplotni prenosnik:
 cevi iz bakra
 premer: 15 mm
 dolžina: 1750 m
 površina: 1,5 m2
 moč: 0,8 – 5,2 kW
 maksimalna temperatura: 85 °C
 masni tok: 1,4 l/min
 tlačne izgube: 0,5 bar
Posamezne latentne celice so medsebojno oddaljene 6
do 8 cm in izolirane v skupnem ohišju. Pri Dt = 50 K (35 °C –
85 °C) PCM 60/62°potrebujemo 6 celic.

3. Zaključek
Latentni hranilniki toplote lahko shranijo 5 do 14 krat
več toplote na enoto prostornine kot materiali za senzibilne
hranilnike, kot so voda, prst in kamen. V primeru uporabe
toplotne črpalke so stroški za energijo manjši do 70 odstotkov.			
(bg)
Viri: tehnični listi firme Power Tank GmBh Soneber
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VGRADNJA IZOLACIJE
IZ PENJENEGA STEKLA
Izolacija iz penjenega stekla je
izdelana iz zdrobljenega Al – silikatnega celičnega stekla in ne vsebuje veziv. Za okolje je izolacijski
material iz penjenega stekla neškodljiv ne le v času proizvodnje, temveč tudi med njegovo uporabo in
ob njegovi odstranitvi. Odlikuje se
po dobrih fizikalnih lastnosti, predvsem visoki tlačni trdnosti, žilavosti,
visoki življenjski dobi, s koeficientom toplotne razteznosti, ki se ujema z betonom in jeklom. Vgrajena
izolacija z leti ne propada, odporna
je proti gnilobi, mrčesu, glodalcem
in kislinam ter preprečuje razjedanje stičnih materialov. Glede na te
lastnosti ima izolacija iz penjenega
stekla precej prednosti pred ostalimi

izolirnimi materiali, saj je negorljiva,
ne oddaja dima in hlapov, je popolnoma vodotesna in ne vpija vlage. V
primeru, da je obdana z bitumnom,
ni potrebna vgradnja parne zapore.
Uporaba izolacije iz penjenega stekla je primerna za vse zgradbe, kjer
pride v poštev celična izolacija. Uporablja se predvsem pri vseh vrstah
ravnih streh (betonskih, kovinskih in
lesenih), terasastih strehah, strehah
z zelenicami, parkirnih strehah, vseh
vrstah kovinskih ostrešij, tlakovanih
površinah, ploščadih, podzemnih in
zunanjih zidovih, stropovih ter vseh
vrstah tal. Izolacija iz penjenega stekla se uporablja že približno 40 let.
Ker ima toplotna izolacija iz penjenega stekla dolgo življenjsko

dobo, se uporablja največ pri stavbah, kot so državne ustanove, banke,
zavarovalnice in industrijski objekti,
kjer imajo prostore z visoko relativno
vlažnostjo. Kljub relativni visoki ceni
v primerjavi z ostalimi izolacijskimi
materiali, pa se izolacija iz penjenega stekla vgrajuje tudi že v manjše
objekte, predvsem pa za izolacijo
ravnim streh ter izolacijo stropov, tal
in kletnih zidov. Posebne plošče iz
penjenega stekla, ki prenesejo bremena do 500 kN/m2, se vgrajujejo na
stike znotraj konstrukcij sten, da se
odpravi vpliv toplotnih mostov. Plošče nameščamo ob temeljih zidov,
notranjih in zunanjih oknih, parapetih in na podpornih mestih za strešne
nosilne zidne lege.
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WKS SISTEM S KORIŠČENJEM
LATENTNE TOPLOTE
ZA OGREVANJE IN HLAJENJE
Fazno spremenljivi materiali
(PCM) shranijo energijo, ki se sprošča pri procesu spremembe agregatnega stanja iz trdnega v tekoče.
Na osnovi novih tehnologij koristimo parafine, ki se pri sobni temperaturi nahajajo v obliki raznih voskov. Če dodajamo energijo v obliki
toplote, se pri tem poveča notranja
energija. Posledica tega je povišanje
temperature (senzibilna toplota) ali
sprememba faze (latentna toplota).
Vedno, ko material preide v drugo
agregatno stanje (iz trdnega v tekoče ali obratno), se toplota oddaja ali
sprejema.
Za uporabo v hranilnikih laten-

tne toplote, v katerih so napeljane
cevi uparjalnika, je pomembna njihova sposobnost hranjenja energije (kJ/kg) oziroma tista toplota, ki jo
lahko shranimo na prostornino hranilnika toplote. Najbolj so primerne
organske snovi – parafini.
WKS sistem, ki deluje po principu toplotne črpalke, je sestavljen iz
kompresorja, nameščenega v zvočno izoliranem ohišju in se nahaja v
zgradbi. Povezave –Tichelmann (bakrene cevi) za neposredno uparjanje
in kondenzacijo so vgrajene v latentne hranilnike in neposredno vodijo
iz stanovanja. Koristijo se posebne
izvedbe hranilnikov toplote za krmi-

ljenje hladiva R 404a. Posebna izvedba omogoča tudi hlajenje.

1.Osnovne značilnosti
WKS sistema
Prednosti so:
 od 70% - 80 %letnih potreb po toploti za ogrevanje za stavbe z nizko
rabo energije lahko pridobimo z uporabo sončne energije,
 možno shranjevanje toplote pri
zunanjih temperaturah 8 °C in sončnem sevanju pod 200 W/m2 (zimsko
obdobje, prehodna obdobja),
 velika kapaciteta akumulacije toplote kot pri konvencionalnem hra-

Slika 1: Hidravlična
vezava TČ, SSE in HT
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nilniku toplote (skoraj 3 krat več pri
temperaturni razliki 10 K, fazna sprememba pri 22 °C),

Gradnja
plinskih gorilnikov
z dvostopenjskim
ali moduliranim
obratovanjem

 ekološko neškodljiv material za
hranjenje latentne toplote,
 zaradi kombinacije s sončno energijo se podvoji energijska učinkovitost
sistema,
 WKS sistem je možno upravljati z
ali brez PV sistema,
 opremiti ga je mogoče s funkcijo
hlajenja,
 kot vir toplote so lahko odpadna
toplota ali geotermalna energija.

Slika 3: Uparjalnik in kondenzator

Na sliki 1 je prikazana hidravlična
shema sistema WKS:
•
•
•
•

površina SSE. 2,5 - 8,76 m2,
ogrevna moč 6,5 do 37 kW
hladilna moč 5,4 do 31 kW
etno grelno število: preko 7

2. Zaključek

Slika 2: Kompresor

Uporaba sončne energije in
toplotne črpalke v kombinaciji s
hranilnikom latentne toplote, predstavlja ekonomičen in energijsko
učinkovit sistem za ogrevanje. Tako
lahko do 80 % letnih potreb po toploti za ogrevanje za stavbe z nizko
rabo energije pridobimo z uporabo
sončne energije.
(kgb)

S T R E H A
Oblika strehe je prvenstveno
odvisna od geografske značilnosti
kraja, vremenskih pogojev in ostalih gradbenih značilnosti samega
objekta. Na področjih, kjer je veliko padavin so strehe bolj strme, da
voda čim prej odteče s strešine. Na
področjih, kjer je precej vetrovno
in manj padavin, pa so strehe položnejše (Kras, Primorska). Na določenih področjih so včasih strehe pokrivali s skodlami (Gorenjska), kjer pa je
bil na razpolaga skrilavec, je bila večina streh pokrita s to kamnino.Oblika strehe je danes pomembnejša
kot nekoč, ko podstrešja niso bila izkoriščena za stanovanje. Zadnje de-

setletje pa se pri nas vse bolj gradijo
t.i. mansardne strehe.
S takšnim načinom gradnje (streha je istočasno tudi strop) pridobi
streha novo dimenzijo, zato je potreben resen in strokoven pristop k
sami izvedbi. Zahteve glede vrste in
kvalitete kritine, hidroizolacije, toplotne izolacije in načina izvedbe so
se zaradi zahtevnosti gradnje močno povečale. Upoštevati je potrebno zakonitosti gradbene fizike in
posvetiti veliko pozornosti izvedbi
detajlov na strehi (žlote, čopi, grebeni, strešna okna, preboji). Slaba izvedba detajlov lahko privede do nepopravljivih posledic

OgrevalnI kotli z dvostopenjskim ali moduliranim obratovanjem gorilnika so energijsko
varčnejši od kotlov z vgrajenimi
gorilniki z enostopenjskim obratovanjem. Z njimi dosegamo optimalno zgorevanja v vseh obratovalnih režimih in majhno emisijo
škodljivih snovi v okolje. Približno
85 odstotkov ogrevalnega obdobja znaša zunanja temperatura
povprečno med – 2°C in + 14 °C in
ni razloga, da bi kotel obratoval pri
polni obremenitvi. V času majhnih
toplotnih potreb lahko kotel obratuje pri manjši toplotni moči. Šele
ko se zunanje temperature občutneje znižajo, pride do veljava celotna zmogljivost kotla. Količino
toplote, ki jo dovajamo v ogrevalni sistem krmilimo z nastavitvijo
temperature dovodne vode ali pa
kar s temperaturo vode v samem
sistemu (drseča temperatura vode
v kotlu). Pri spremenljivi temperaturi kotlovne vode izgube z dimnimi plini, sevalne izgube in izgube
zaradi mirovanja niso konstantne
temveč so zaradi znižane temperature kotlovne vode nižje.
Pri sodobnih plinskih napravah s atmosferskim gorilnikom
sta kotel in gorilnik združena v
skupni enoti ter že medsebojno
tovarniško prilagojena. Takšna
konstrukcija omogoča energijsko učinkovito in okolju primerno
zgorevanje. Pri nizkotemperaturnih in kondenzacijskih je za označevanje energijske učinkovitosti
uveden normirani izkoristek po
DIN 4702 – 8.
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OGREVANJE
INDUSTRIJSKIH HAL S
TOPLOTNO ČRPALKO
Pri ogrevanju s toplotno črpalko na splošno velja, da
specifične toplotne izgube ne presegajo vrednosti 50 W/
m2. Pri industrijskih halah moramo pri izračunu specifičnih
toplotnih potreb (W/m3K), ki so odvisne od višine hale in
prostornine, upoštevati še različne korekturne faktorje.

Izračun toplotnih potreb hale
ogrevane s TČ
Q = VH x q x Dt x f1 x f2 x f3 x f4
V enačbi pomenijo:
Q = toplotne potrebe [W,kW]
VH = LH x BH x BH = prostornina hale [m3]
LH = dolžina hale [m]
BH = širina hale [m]
HH = višina hale [m]
q = specifične toplotne potrebe[W/(m3K)]
– diagram na sliki 1
Dt = temperaturna razlika [K]
f1 = korekturni faktor glede na »U« – vrednost [W/(m2K)]
f2 = korekturni faktor glede na frekvenco odpiranja vrat
f3 = korekturni faktor glede ogrevanih sosednjih prostorov
in gradbenih detajlov
f4 = korekturni faktor glede na temeljno ploščo

Tabela 1: Korekturni faktor glede na »U« - vrednost

f1 = 0,7

zelo dobra toplotna izolacija, srednja vrednost U =
0,45 W/(m2K),
mala okna, površina vrat 10% vrednosti sten

f1 = 0,8 – 0,9

dobra toplotna izolacija, srednja vrednost U = 0,5 W/
(m2K),mala okna, površina vrat 10% vrednosti sten

f1 = 1,0

normalna toplotna izolacija, srednja vrednost U =
0,7 W/(m2K),okna in površina vrat 20% vrednosti sten

f1 = 1,5 – 2,0

slaba toplotna izolacija,
okna in površina vrat 20% - 40% vrednosti sten

f1 = 2,0 – 3,0

brez toplotne izolacije, stare hale
okna in površina vrat preko 40% vrednosti sten

Tabela 2: Korekturni faktor glede frekvence odpiranja vrat

normalen položaj

nezaščitena lega,
močan veter

frekvenca odpiranja vrat
redko odpiranje (1 min/h),
zračna zavesa

f2 = 0,8

1,0 – 1,2

f2 = 1,0

1,3 – 1,4

f2 = 1,3 – 1,5

2,0 – 2,5

pogosto, brez zračne zavese

f2 = 2,0 – 2,5

3,0 – 4,0

zelo pogosto odpiranje,
prepih

maksimalno 5 min/h

Slika 1: Specifične toplotne potrebe v odvisnosti od
prostornine hale in višine hale
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Tabela 3: Korekturni faktorji glede gradbenih detajlov

f3 = 1,0
do 2000 m3

Tabela 4: Korekturni faktor glede ne temeljno ploščo

ni ogrevanja sosednjih
prostorov
preko 2000m3

višina

f3 = 0,90

f3 = 0,88

nadstropje, kletna etaža
do 5 m ogrevana
(brez izgub talne plošče)

f3 = 0,94

f3 = 0,92

preko
5m
nadstropje, kletna etaža
ogrevana (brez izgub strehe)

f3 = 0,80

f3 = 0,76

do 5 m

f3 = 0,88

f3 = 0,84

preko
5m

f3 = 0,97

f3 = 1,0

krajše zunanje stene, sosednji
prostori ogrevani
do 5 m
(brez toplotnih izgub krajših
zunanjih sten)

f3 = 0,95

f3 = 0,97

f3 = 0,90

f3 = 0,95

f3 = 0,85

f3 = 0,90

normalna hala z
razmerjem stranic 1:4
do 2:3

f4 = 1,0

preko
5m

do 2000 m3

preko 2000m3

višina

f4 = 0,96

f4 = 1,0

do 5 m

f4 = 0,94

f4 = 0,97,

preko 5 m

f4 = 1,06

f4 = 1,04

do 5 m

f4 = 1,1

f4 = 1,08

preko 5 m

temeljna plošča
kvadratna

manjše hale, razmerje
stranic cca 1:5

Zaključek

daljše zunanje stene, sosednji
prostori ogrevani
do 5 m
(brez toplotnih izgub daljših
zunanjih sten)
preko
5m

Pri ogrevanju hal s toplotno črpalko je višina hale pomembna, prav tako tudi oblika hale oziroma razmerje stranic. Pri dimenzioniranju ogrevne moči TČ je potrebno upoštevati standarde EN 4701 IN EN 12831.
(bg)

NAKLON STREHE
Čim bolj je streha strma, tem hitreje voda odteče z
nje. Takšna izvedba preprečuje zamakanje in poškodbe konstrukcije. Pri položnejši strehi, v primeru izvedbe
strehe z opečno kritino, pade na posamezni strešnik za
40 % več dežja kot na strešnik strmejše strehe
Manjši ko je naklon strehe, več vode pade na posa-

mezni strešnik, obenem pa tudi voda počasneje odteka
oziroma se dalj časa zadržuje na strešnikih. Zaradi tega
razloga proizvajalci kritin navajajo za svoj proizvod potreben minimalni naklon, ki omogoča, da bo streha po
izgradnji tesna. Samo primeren naklon pa ni dovolj za
vse primere, ki lahko nastanejo v praksi.

UPORABA NAZIVA »INSTALATER«
Sekcija instalaterjev je bila ustanovljena 21. 06. 1991. Na samem začetku
je bil v poslovnik o delovanju sekcije
zapisan naziv »INSTALATER«. Nekaj let
kasneje, ko je bila ustanovljena republiška sekcija, so jo prav tako poimenovali enako – torej s črko »S» brez strešice, kar bi pomenilo »Š», To je slovnično
tudi pravilno. Iniciativni odbor, ki je pripravljal ustanovitev republiške sekcije
instalaterjev-energetikov pri OZS, se je

enako odločil, da zaradi boljše prepoznavnosti prepusti besedo INŠTALATER kolegom iz elektro stroke. Morda
nas je k temu vodilo tudi to, da v tujini, kjer smo se instalaterji izobraževali
za multiplikatorje, ne poznajo črke » Š
». Nekaterim je to sicer nepomembno,
vendar ni ravno tako. Beseda je zapisana v temeljnem aktu o delovanju sekcije in se mora uporabljati, kot je v teh
dokumentih zapisana.

Res je, da se lahko kdorkoli tudi
zmoti, vendar načeloma moramo stremeti k pravilni uporabi našega naziva.
To pa velja tudi za vse ostale uporabnike, od zapisov, nazivov dejavnosti, šolsko izobraževanje, literaturo in druge
uporabnike izraza, vezanega na dejavnost strojnih instalacij.
Mojster strojnih instalacij:
Janez Šauperl

78
Februar 2010

Vhod v kletno
garažo!
Pozimi nam mnogokrat zagode sneg, ki nas nepričakovano preseneti ravno ponoči. Zjutraj bi bila potrebna »jutranja rekreacija« s čiščenjem snega, ko se nam običajno
najbolj mudi. G. Senegačnik mlajši, sin znanega mariborskega obrtnika instalaterja strojnih instalacij, si je omislil
ogrevanje vhoda v garažo (cca 36 m2) in tako lahko mirne
duše še poležava, ko bi moral že odmetavati sneg. Vhod je
pri adaptaciji hiše najprej temeljil z betonom, na katerega
je položil izolacijske plošče in plastične cevi, ter vse skupaj
napeljal v kletni prostor, kjer ima v sistemu ogrevanja prenosnik toplote. V sistemu je namreč tekočina Solar, ki preprečuje zmrzovanje ali trajno ogrevanje. Sistem ogrevanja
je ponovno prekril z plastjo cementa z zarezami. Res je strošek kurjave nekoliko večji, je pa rešena jutranja – tokrat nepotrebna rekreacija.
Janez Šauperl

Pisma bralcev
Vprašanje g. Andreja
V 6. nadstropnem bloku imamo
problem, ker se radiatorji v zadnjem
nadstropju ne segrejejo v celoti.
Radiatorji, v stanovanjih v 6 nadstropju, so zgoraj topli, spodaj pa
mlačni.
Blok ogreva TOM. Vgrajen je novi
razdelilec, oziroma naprava za kontrolo, kjer upravjalec centralne naprave – hišnik regulira ogrevanje za
vsa stanovanja.
Odgovor:
1. Hidravlično uravnovešenje je v
starejših stanovanjskih objektih redko
izvedeno. To velja tako za individualne družinske hiše in tudi stanovanjske
bloke. Marsikje se zgodi, kar posebej
velja za stanovanja v bloku, da so kljub

sanaciji ogrevalnega sistema, stanovanja v bližini kotlovnice pregreta, v
najbolj oddaljenih stanovanjih pa je
ogrevanje komaj zadostno. V primeru, da je ogrevalni sistem primerno
toplotno dimenzioniran, grelna telesa
pravilno izbrana, je problem »hladnih
stanovanj« najverjetneje v tem, da
ogrevalni sistem ni hidravlično uravnovešen.
Stanovalci in kupci so glede bivalnega ugodja vedno bolj zahtevni,
posebej velja za kupce stanovanj v
starejših blokih. Tako od ogrevalnega sistema zahtevajo čim bolj enakomerno vzdrževanje želene temperature v posameznih prostorih. Prav
tako ne želijo prenašati šumov, ki jih
povzročajo armature na ogrevalih.

Ob vsakodnevnih zagonih, po nočnih
prekinitvah ali centralnemu znižanju
temperature ogrevalne vode, neuravnovešen sistem ne deluje pravilno. Te
nepravilnosti se izražajo tako, da imajo bližnja ogrevala pribitek, oddaljena
pa primanjkljaj pretoka. Posledica pa
je časovni zamik doseganja potrebnih temperatur v oddaljenih prostorih. Do tega pa pride šele, ko v bližnjih
prostorih termostatski ventili priprejo
pretok. Iz teh razlogov je torej hidravlično uravnovešenje resnično potrebno. Ne smemo pa zanemariti, da
je pravilno in gospodarno delovanje
toplotnih sistemov pogojeno s hidravličnim uravnovešenjem in to ne glede, ali obratujejo s spremenljivim ali
stalnim pretokom.
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Nagradna križanka št. 2
SESTAVIL
EDI
KLASINC

NAŠ
ODTENEK, KOMBINAC.
KEMIK
NIANSA TREH KART
(BALTAZAR) (STAR.) PRI TAROKU

ŽGANA
GLINA

ZAMAH
S SEKIRO

KLEMENT
JUG

POMOČ V
NESREČI

NAŠA ŽE
UMRLA
PEVKA
(MAJDA)

NAŠ
VIOLONČELIST
(ROJ. 1962)

7

2

11

ZIDAKI,
OPEKE
IGRA NA
SREČO

NAJVIŠJI
VZOR,
IDOL

ZDRAVILO
PROTI
MALARIJI

PUBLICIST
(BORUT)
NAŠ
VETERINAR

13

OČRT,
ORIS
TRAVA
DRUGE
KOŠNJE

SPOKORNIK
VISOKI
ČEVELJ
DOGOVORJEN ZNAK

NIZEK
ŽENSKI
GLAS

4

NAŠ
PISATELJ
(VITAN)

TURŠKI
VELIKAŠ

VODNA
STRUJA

12

10

MOKA IZ
SAGOVCA
19

PRETEPAČ,
RVAR
(KNJIŽNO)

TEŽKO
TALJIVA
KOVINA

IGRALKA
GARDNER
PRISTAŠ
DEIZMA

6

RIMSKI
ARISTOKRAT
VINKO
VASLE
16

VELIKA,
LEPA VEŽA

18

HRAST
ČRNIKA
PRIPADNIK
APAČEV

5

BANČNI
AVTOMAT

3

9

15

ANTIČNO 17
TOLKALO
DIATONIČNA
LESTVICA

1

MESTO V
ŠPANIJI

8

KAČA
UDAV
TRGOVEC
Z ŽITOM

PREMETENEC

REZPOKA,
REŽA
ŽULJ OD
OBUTVE

NAPOVED, KRŠČANSKA
OZNANILO MOLITEV

21

SUKNO Z
VEČJIM
KAROM

POBOTANJE,
SPRAVA

GOSTILNIČAR,
BIRT

VEČKRATNI
POBEG

14

PRITISK

Geslo:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. nagrada: torbica za prenosni računalnik

10

11

12

13

14

2. nagrada: vetrovka

15

16

17

18

V reviji ENERGETIK uvajamo novost.
Strokovnjaki bodo odgovarjali na
vprašanja iz področja ogrevanja,
klimatizacije, prezračevanja, solarne tehnike in gradbene fizike
(toplotne in zvočne izolacije, pasivne in nizkoenergijske hiše itd).

20

21

3. nagrada: majica (T-shirt)

Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite najkasneje do 30. 3. 2010 na spodnji naslov.
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠK A ZBORNICA MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

Spoštovani bralci revije Energetik!

19

Vprašanja pošljite
na naslov
revije Energetik ali elektronski naslov:
bojan.grobovsek1@siol.net
V VSAKI REVIJI
BOMO ODGOVORILI NA
TRI VPRAŠANJA.
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za 5. športne igre
instalaterjev - energetikov
S lov e n i j e
Prijavitelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica
Naslov zbornice:
Vodja ekipe:

(ime in priimek )

gsm:

Tel.:/fax:
E-mail:
Št. vseh udeležencev:

Prijavljamo naslednje tekmovalce in tekmovalke:
Zap. št.

Priimek in ime

Podjetnik / delavec

Letnica rojstva

1
2
3
4
5
Št. ostalih udeležencev:

ŽIG:									

(Podpis prijavljatelja)



		

Kompletna ponudba
vseh materialov na
dveh lokacijah
Hitra dostava na
lokacijo montaže
Strokovno svetovanje

PC Ljubljana
Gerbičeva 110
T:
F:

01 24 44 600
01 24 44 606

PC

Novo mesto
Pod Trško goro 83

