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1 UVOD

Vodnik Varčna raba energije v cestnem tovornem in avtobusnem prometu je namenjena
transportnim podjetjem v tovornem in avtobusnem prometu, kjer stroški za gorivo
predstavljajo pomemben del v celotnih stroških podjetja. Nadziranje in zmanjševanje
stroškov za gorivo voznega parka poleg zmanjševanja škodljivega vpliva na okolje
predstavlja pomemben prispevek k zmanjševanju celotnih stroškov podjetja. Namenjena
je vsem transportnim podjetjem, tudi tistim z manjšim številom vozil. Podaja navodila
za več stopenj ravnanja z voznim parkom, od enostavnih do obsežnejših računalniških
analiz. Dodatni nasveti so podani v vzorčnih primerih.

Z uvajanjem samo nekaterih v brošuri omenjenih metod, je mogoče znatno privarčevati
pri porabi goriva. Izkušnje so pokazale, da je mogoče z rednim nadzorom porabe goriva
privarčevati prek 5 %. Poleg tega vse višje trošarine za gorivo dodatno obremenjujejo
transportna podjetja, zato je potrebno, da se le-ta odločijo za varčnejšo rabo goriva in
temu namenijo več časa.

Brošura navaja osnove naloge za vsakega zaposlenega, da:

• oceni trenutno stanje voznega parka,

• določi področja, kjer je delovanje voznega parka mogoče izboljšati,

• poskuša uvesti metode, ki so se že izkazale za koristne drugje,

• kontrolira specifično porabo goriva ali učinkovitost pri vožnji.

Poleg ekonomskih prednosti varčna raba goriva prispeva veliko k varovanju okolja.
Transport prispeva v Sloveniji 30 % emisij CO2 in je glavni krivec za vse slabše ozračje
v urbanih naseljih. Do leta 2020 se predvideva povečanje deleža emisij s strani
transporta do 40 %1. Dejstvo je, da je zmanjševanje porabe goriva koristno in so vsi
temu namenjeni ukrepi upravičeni. Na primer:

• redno usposabljanje voznikov izboljšuje varnost zaposlenih (manj nesreč) in
zmanjšuje stroške vzdrževanja,

• krajše racionalnejše vožnje prihranijo čas in denar ter varujejo pred stresom,

• boljši nadzor stroškov odpravlja tatvine.

1.1 PREGLED VODNIKA UČINKOVITA RABA ENERGIJE V CESTNEM
TOVORNEM IN AVTOBUSNEM PROMETU

Vodnik obsega 12 poglavij, vsako poglavje pa obravnava določeno temo, ki je sestavni
del dobrega ravnanja z gorivom. V nadaljevanju so predstavljene osnovne naloge in
povezanost posameznih poglavij.

                                                
1 Strategija energetike z upoštevanjem odpiranja trga električne energije in zahtev
Kiotskega protokola in Strokovne podlage za dolgoročne energetske bilance, IJS –
CEU, 2001
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Na začetku je dodano poglavje, ki naniza nekaj statističnih podatkov o cestnem
tovornem in potniškem prometu v Sloveniji

V poglavju 2 je predstavljeno ravnanje z gorivom in vpliv na poslovanje podjetja.

Poglavje 3 obravnava odvisnost med stroškom za gorivo in dobičkom podjetja. Prikazan
je vpliv zmanjšanja stroška za gorivo na dobiček podjetja.

Ciljno spremljanje porabe energije je smiselno uporabiti v vseh tistih podjetjih, kjer
strošek za energijo predstavlja od 10 do 15 % v celotnih stroških podjetja, zato je
uporabno tudi v podjetjih, ki se ukvarjajo s prevozniško dejavnostjo. Opisani so osnovni
principi ciljnega spremljanja, uvajanje le-teh in dejstvo, da je izvedljivo le, če se s tem
strinja vodstvo podjetja.

Nekatera podjetja imajo svoje zbiralnike za gorivo. Dober nadzor zalog goriva vodi do
zmanjšanja primanjkljajev in odkriva vzroke za njihov nastanek. Poglavje 5 prikazuje
načine spremljanja in preverjanja zalog ter povezuje količino le-teh s porabo goriva.

Poglavje 6 obravnava osnove merjenja učinkovitosti pri vožnji in najpogostejše
probleme, ki se lahko ob tem pojavijo.

Predstaviti načine in prednosti primerjave dejanske porabe goriva s standardno porabo
je namen 7. poglavja. Na ta način je mogoče učinkovito odkrivati boljše in slabše
rezultate in podlagi tega poiskati vzroke za nastanek le-teh.

Dokler se zaposleni ne zavedajo pomembnosti varčne rabe energije, je uvajanje
kakršnegakoli programa zaman. Poglavje 8 obravnava različne oblike poročil za
različne prejemnike poročil.

V 9. poglavju so opisani ukrepi, s katerimi je mogoče izboljšati učinkovitost pri vožnji.
Navedeni primeri kažejo, kaj je s pravilnim ravnanjem mogoče doseči.

Kako je mogoče na različne načine ravnati s podatki in kateri način ravnanja je najboljši
glede na velikost in tip voznega parka, obravnava 10. poglavje.

V poglavju 11 je kratko in jedrnato predstavljeno uvajanje vseh postopkov, ki so
potrebni za dober sistem ravnanja z gorivom. Podan je tudi časovni potek uvajanja
omenjenega sistema.

Zadnje poglavje navaja glavne vidike programa za varčno rabo energije in postavlja v
ospredje poglavitna vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti. Poleg vprašanja je
navedena stran v vodniku, kjer je obravnavana tematika, ki se nanaša na vprašanje.

Na koncu sta dodana dva vzorčna primera učinkovite rabe energije v cestnem prometu
iz Velike Britanije.
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2 STATISTIČNI PODATKI O CESTNEM PROMETU

2.1 PORABA ENERGIJE ZA PROMET V SLOVENIJI

Tretjino vse končne energije, ki jo porabimo v Sloveniji, porabimo v prometu. Promet
vključuje cestni, železniški, ladijski in luški ter letalski promet. Ostali del je precej
enakomerno porazdeljen med industrijo in ostalo porabo. Slika 1 prikazuje strukturo
porabe končne enrgije v Sloveniji po sektorjih.

promet
34%

industrija
29%

ostala poraba
37%

Vir: Statistični letopis energetskega gospodarstva RS 2000

Slika 1: Struktura porabe končne enrgije v Sloveniji po sektorjih.

tekoča goriva
50%

ostala energija
50%

Vir: Statistični letopis energetskega gospodarstva RS 2000

Slika 2: Struktura porabe končne energije v Sloveniji po vrsti energentov.

Slika 2 prikazuje strukturo porabe končne energije v Sloveniji po vrsti energentov.
Tekoča goriva v pokrivajo približno 50 % vseh potreb po končni energiji, delež tekočih
goriv se z leti malenkostno spreminja. Celotna poraba tekočih goriv v zadnjih desetih
letih v povprečju narašča (Slika 3). Enako velja tudi za porabo tekočih goriv v prometu.
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Ostala poraba tekočih goriv (to je razlika med celotno porabo in porabo v prometu),
narašča, vendar veliko počasneje kot poraba v prometu. Poraba tekočih goriv v prometu
je med leti 1997 in 1999 precej upadla. Razlog je zmanjšana prodaja tujcem, predvsem
v bližini slovensko italijanske meje.
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Slika 3: Poraba tekočih goriv v Sloveniji od leta 1990 do 2001.

Razpoložljivih podatkov o porabi tekočih goriv v cestnem tovornem in avtobusnem
prometu žal niso dostopni. V letu 2000 je poraba motornega bencina znašala 798 tisoč
ton, poraba dizelskega goriva pa 486 tisoč ton. Motorni bencin uporabljajo skoraj
izključno osebni avtomobili. Iz navedenega lahko približno določimo porabo goriva v
cestnem tovornem in avtobusnem prometu; ta poraba se giblje med 20 in 25 % vsega
goriva porabljenega v prometu.

Razpoložljivi so samo podatki o porabi dizelskega goriva, ki vključujejo vso porabo.
Ker velik delež porabe dizelskega goriva predstavlja poraba v cestnem tovornem
prometu poglejmo kako se je ta poraba gibala v letu 2000. Slika 4 prikazuje porabo
oziroma prodajo dizelskega goriva po mesecih za leto 2000. Poraba v posameznih
mesecih je predstavljena v obliki stolpcev. Na sliki je dodana tudi črta, ki prikazuje
trend naraščanja porabe.
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Slika 4: Poraba dizelskega goriva po mesecih za leto 2000.

2.2 ŠTEVILO REGISTRIRANIH MOTORNIH VOZIL V SLOVENIJI

Slika 5 prikazuje delež posameznih skupin registrirana motorna vozila v Sloveniji v letu
1999. Skupno število registriranih motornih vozil v letu 1999 je bilo 978697.
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Slika 5: Sestava registriranih motornih vozil v Sloveniji v letu 1999.
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Pri registriranih vozilih so upoštevana vsa vozila iz registra motornih vozil MNZ razen
diplomatskih vozil in mopedov. Podrobneje poglejmo, kako so razdeljena registrirana
tovorna vozila (Slika 6).

tovorna specialna 
vozila
8%

vlačilci
5%

kombinirana vozila
25%

specialna vozila
6%

tovorni avtomobili
56%

 Vir: Statistični letopis 2000

Slika 6: Delež posameznih skupin registriranih tovornih vozil.

Kako pa se je število registriranih tovornih vozil spreminjalo v zadnjih letih? Stanje
prikazuje Slika 7. Število tovornih avtomobilov je v obdobju petih let stalno naraščalo,
enako velja tudi za kombinirana vozila. Število avtobusov je konstantno, malenkostno
rast je opaziti pri vlačilcih.
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Slika 7: Število registriranih tovornih vozil in avtobusov.
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2.3 BLAGOVNI PREVOZ

Poglejmo kakšni so trendi v cestnem blagovnem prevozu v obdobju petih let. Slika 8
prikazuje prevožene kilometre in tonske kilometre za obdobje petih let, od leta 1995 do
leta 1999. Tonski kilometri so seštevki zmnožkov količin (mase) prevoženega blaga in
razdalj, na katerih je bilo to blago prepeljano. Opazimo lahko rahel upad prevoženih
kilometrov, kljub temu pa tonski kilometri naraščajo, kar pomeni, da so prevoženi
kilometri bolje izkoriščeni. V diagramu so zajeti podatki o javnih cestnih prevoznikih.
Upoštevani so javni cestni prevozniki, ki imajo več kot pet zaposlenih in ki imajo več
kot eno tovorno vozilo z nosilnostjo najmanj ene tone. Prevoz blaga, ki ga opravljajo
samostojni podjetniki ni zajet. Podatkom o javnih cestnih prevoznikih so dodani tudi
podatki o cestnem prevozu za lastne potrebe; tukaj so zajeti vsi poslovni subjekti, ki
imajo več kot eno tovorno vozilo z nosilnostjo najmanj ene tone.
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Vir: Statistični letopis 2000

Slika 8: Prevoženi kilometri in tonski kilometri v blagovnem prevozu.

Kaj pa v javnem cestnem prevozu prevažamo? Slika 9 prikazuje deleže posameznih vrst
blaga, ki je bilo v letu 1999 v Sloveniji prepeljano z javnim cestnim prevozom;
blagovni prevoz samostojnih avtoprevoznikov na sliki ni prikazan.
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Slika 9: Razdelitev cestnega javnega blagovnega prevoza po vrstah blaga.

2.4 POTNIŠKI PREVOZ

Slika 10 za obdobje petih let prikazuje prevožene kilometre in število prepeljanih
potnikov. Opazen je trend zmanjševanja prevoženih kilometrov, podobno velja za
število prepeljanih potnikov, le da to upada hitreje. Podatki se nanašajo na javni cestni
potniški prevoz in ne upoštevajo prevoza potnikov samostojnih avtoprevoznikov ter
prevoza potnikov s taksiji  in osebnimi avtomobili.
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Slika 10: Javni potniški cestni prevoz: prevoženi kilometri in prepeljani potniki.



9

3 RAVNANJE Z GORIVOM

Dobro ravnanje z gorivom je pomemben del poslovanja transportnih podjetij in zahteva:

- delovno učinkovito in gospodarno rabo vozil,

- vzdrževanje,

- kakovostne storitve za naročnike,

- nenehno usposabljanje zaposlenih in podobno.

Brez dobrega ravnanja z gorivom imajo omenjena področja več problemov kot sicer.
Glavni razlog za dobro ravnanje z gorivom je zniževanje stroškov, ki lahko v primerjavi
s pridobivanjem novih poslov pripelje do enakega poslovnega rezultata.

Odstotek stroška za gorivo v celotnih stroških podjetja je odvisen od narave dela
transportnega podjetja in njegove velikosti. V kolikor se uporabljajo manjši tovornjaki
za krajše vožnje, je odstotek stroška za gorivo v celotnih stroških podjetja zelo majhen.
Če se uporablja velike tovornjake - vlačilce za daljše razdalje, se ta odstotek poveča do
okoli 15 %. Vpliv boljšega ravnanja z gorivom na dobiček podjetja kaže Slika 11.

Slika 11: Vpliv boljšega ravnanja z gorivom na dobiček podjetja.

Ob tem ne smemo pozabiti na vpliv ravnanja z okoljem. Večja učinkovitost pri vožnji
znižuje emisije škodljivih snovi in izpušnih plinov vozil (tabela 1) in povpraševanje po
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nenadomestljivih virih energije. Transportna podjetja v razvitih državah že sedaj gradijo
in dopolnjujejo sisteme dobrega ravnanja z gorivom. Svoja znanja in izkušnje bodo
lahko kasneje prenesla tudi na podjetja manj razvitih držav (globalizacija).

Tabela 1: Emisije, ki jih ustvarjajo motorna vozila

Vrsta emisije Vir Učinek

CO

(ogljikov
monoksid)

• nepopolno zgorelo
gorivo

• strupen plin za vdihavanje

• pride v kri in se veže s hemoglobinom, kar
povzroča slabšo oskrbo človeškega telesa s
kisikom

CH

(ogljikovodik)

• nezgorelo gorivo

• hlapi goriva, ki
uhajajo iz sistema za
dovod goriva

• draži nos in sluznice

• rakotvorna snov

• smrad

C

(ogljik)

• delno zgorelo gorivo • sajast dim – slabša vidljivost

• prenaša rakotvorne sestavine

• smrad

Nox

(dušikovi oksidi)

• zelo visoka
temperatura pri
zgorevanju povzroči
vezavo dušika s
kisikom

• strupen

• z vodo se veže v dušikovo kislino, ki
povzroča težave s pljuči

• draži nos ter oči in vpliva na živčni sistem

• sestavina smoga

Pb

(svinec)

• dodatek h gorivu • strupen in vpliva na živčni sistem

Potrošnik postaja vse zahtevnejši. Večina podjetij želi, da bi bila tudi podjetja, s
katerimi sodelujejo, tudi okolju prijazna.  Vsako transportno podjetje lahko z boljšim
ravnanjem z gorivom upraviči njihova pričakovanja.
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4 NAČINI CILJNEGA SPREMLJANJA RABE GORIVA

Osnovni način dobrega ravnanja z gorivom temelji na istem principu kot to velja za
industrijska podjetja. Na začetku osemdesetih let je bil pravi čas za uvajanje programov
ravnanja z energijo, zato so v mnogih podjetjih zahodno evropskih držav začeli z
uvajanjem t.i. ciljnega spremljanja rabe energije, da bi:

• določili najboljše metode dela energetskega managementa za vsako panogo posebej,

• vzpodbudili in opogumili podjetja, naj te metode tudi dejansko izvajajo.

Osnovni principi ciljnega spremljanja rabe energije so opisani v nadaljevanju. V
kasnejših poglavjih boste spoznali, kako je mogoče skupaj z merjenjem izboljšati
učinkovitost pri vožnji.

4.1 SPREMLJANJE

Namen spremljanja je dobiti optimalne rezultate, ki so dosegljivi z razpoložljivo
opremo. Slika 12 nam prikazuje pet korakov spremljanja.

Slika 12: Postopek spremljanja – osnovni koraki.

Redno merjenje porabe energije

Porabo energije merimo vedno z določeno stopnjo nenatančnosti. V kakšnih časovnih
intervalih jo merimo, je odvisno od več dejavnikov, vendar se priporoča tedensko
zbiranje podatkov.

Povezovanje z izdelkom
Kar je bilo s porabljeno energijo izdelano, je potrebno meriti v enakem časovnem
intervalu. Enota je lahko tona, tekoči meter in podobno. Pri vozilih je to prevoženi
kilometer, lahko pa tudi tonski kilometer, ali prepeljani potnik.

Določitev standardne porabe
V naslednjem koraku je potrebno določiti odvisnost med porabo in izdelkom -
standardno porabo energije. Za začetek zadostuje približno določena standardna poraba.

Redno merjenje
porabe energije

Povezava s
proizvodnjo

Določitev
standardne porabe

Poročanje o učinkoviti rabi
energije odgovorim v podjetju

Izvajanje ukrepov učinkovite
rabe energije
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Poročanje
Rezultati meritev morajo biti zanesljivi, točni in služiti svojemu namenu, ter biti
povezani z izdelkom - v prometu s številom prevoženih kilometrov. Ko je to določeno,
morajo biti ti podatki posredovani odgovornim za porabo energije v podjetju:
vzdrževalcem, vodjem oddelkov, nadzornikom itd. Le ti lahko vplivajo na nadaljnjo
porabo. Tudi vodstvo podjetja naj bo obveščeno o rezultatih. Poročilo naj bo jasno in
kratko.

Ukrepanje
Ko je merjenje in poročanje že vpeljano, je potrebno ukrepati. Pregled poročil ponavadi
pokaže nepričakovana odstopanja. Z ugotavljanjem vzrokov je mogoče ločiti boljše in
slabše rezultate ter se tako osredotočiti na najboljši možen učinek.

Z uvajanjem spremljanja porabe energije, se poraba energije postopoma zmanjšuje. Po
določenem času je potrebno znova določiti razmerje med porabo in izdelkom –
standardno porabo energije, ki je določena kot:

'potrebna energija za doseganje določenega izdelka z določeno
opremo, ki je izkoriščena in vzdrževana na najboljši možni način.'

Izkušnje so pokazale, da je samo s ciljnim spremljanjem energije in z obstoječo
tehnologijo mogoče zmanjšati porabo energije od 5 do 10 % v vseh panogah
predelovalnih dejavnosti. Prihranki so doseženi na podlagi učinkovitejše proizvodnje in
boljšega vzdrževanja.

4.2 POSTAVLJANJE CILJEV

Ko je spremljanje v podjetju že nekaj časa v veljavi in bistvenih izboljšav ni več
mogoče doseči, je potrebno učinkovitost izboljšati bodisi z zamenjavo stare opreme z
novejšo, ali pa s posodobitvijo stare opreme. Oboje zahteva določena sredstva, ki so
potrebna, v kolikor so zahtevani cilji višje postavljeni. V prometu je mogoče doseči
boljšo učinkovitost pri vožnji z nadomeščanjem starih vozil z novimi, ki imajo boljše
vozne lastnosti (motor, aerodinamična oblika itd) ali z nadgraditvijo že obstoječih
(aerodinamična oblika itd).

Pomembno je, da v podjetje najprej uvedemo spremljanje, preden namenimo določena
sredstva za izboljšanje delovne opreme. S spremljanjem dobimo podatke, ki so dobra
osnova za nadaljnje odločitve, tudi za določanje višine sredstev namenjenih za nakup
nove opreme. Vzpodbudno je, če že na samem začetku dosežemo določene prihranke
brez kakršnihkoli dodatnih investicij.
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5 RAVNANJE Z ZALOGAMI GORIVA

Čeprav je glavna tema vodnika varčna raba energije, je potrebno pregledati tudi
področje ravnanja z zalogami goriva. Veliko transportnih podjetij ima težave z zalogami
in uskladitvijo nabave in porabe goriva. Ti problemi nastanejo zaradi:

- nedoslednega zapisovanja,

- nepooblaščene uporabe zalog.

Nadaljnji opis ravnanja z zalogami goriva je predvsem zanimiv za tiste, ki se srečujejo s
podobnimi problemi, in tiste, ki programa za ravnanje z gorivom še nimajo vpeljanega.

5.1 OSNOVNI NAČIN

Zaloge goriva so določene kot:

Količina goriva ob
zadnjem preverjanju +

Količina kakršnekoli
dostave od zadnjega
preverjanja naprej

-
Poraba goriva od

zadnjga preverjanja
naprej

Takšna definicija je do določene stopnje natančnosti primerna, v kolikor pa v praksi ne
prihaja do ravnotežja med porabo in nabavo goriva, je potrebno preveriti:

- merilnik količine goriva v posodah za shranjevanje goriva,

- ali je količina nabavljenega goriva enaka zapisani,

- ali je poraba goriva enaka zapisani,

- puščanje goriva iz posod za shranjevanje goriva in

- za koliko se je povečala količina vode v posodah za shranjevanje goriva zaradi
kondenzacije ali puščanja v posode.

Merjenje količine goriva v posodi za gorivo

Noben način merjenja ne zagotavlja 100 % natančnosti. Manjše napake se sčasoma
izničijo. Ne glede na to, kateri način se uporabi, je pomembno, da se določi odgovorna
oseba za zapisovanje, ki zna dobljene vrednosti tudi smiselno prikazati.

Nabava goriva
Merjenje količine kupljenega goriva ne sme predstavljati problema. Vsaka cisterna ima
nameščen natančni merilnik prostorninskega toka goriva. Paziti je treba le, da se
številka ujema s številko na računu, ki ga dostavi dobavitelj.

Običajno tak sistem zadošča, v kolikor pa se pojavijo problemi z dobavitelji, jih je
mogoče enostavno rešiti z beleženjem padca nivoja gladine goriva v posodi za gorivo.
Le tako lahko odčitamo približno količino goriva pred in po nabavi. Tak način merjenja
se zaradi visoke stopnje nenatančnosti uporablja izključno takrat, ko je penjenje ali
valovanje, nastalo ob polnjenju, majhno.
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ZAPISNIK O ČRPANJU GORIVA

Datum:      18.02.2001 Številka črpalke:     01
Stanje števca na črpalki (l):  a) na začetku:      67349,6          b) na koncu:
68459,2

Ura
Registracija

vozila Ime šoferja
Količina
goriva (l)

Stanje prevoženih
km na števcu (km)

6:14 LJ-E3-
78R

JAP 273,1 67431

6:19 LJ-F4-
28C

TR 164,2 68127

6:45 LJ-G0-
321

ZU 181,5 78412

16:03 LJ-D6-
27A

LP 216,3 49141

16:23 LJ-E3-
78R

JAP 61,3 67671

16:45 LJ-K1-
945

HG 153,9 87144

16:52 LJ- F4-
28C

TR 59,3 68381

Skupaj: 1109,6

Slika 13: Dnevni zapisnik o črpanju goriva.

Nepravilno zapisovanje črpanja goriva
Nepravilno zapisovanje črpanja goriva povzroči ne samo odstopanja med porabo in
nakupom, temveč tudi napačno oceno porabe goriva. Zagotoviti je potrebno pravilno
zapisovanje in s tem prednosti, ki jih sistem ponuja.

Vsaka črpalka za gorivo ima dva števca. Prvi meri absolutni tok goriva, drugi relativni
tok goriva (vsakokrat začenja z ničle). Slika 13 prikazuje primer zapisovanja črpanja
goriva za vsako črpalko posebej. Glavne značilnosti zapisnika so:

• dnevno zapisovanje - zapisnik je potrebno zaključiti na začetku prihodnjega dne, še
preden prične zapisovanje za naslednji dan,

• kazalec prečrpane količine s posamezno črpalko mora biti zapisan na začetku in na
koncu vsakega dne,

• ob vsakem črpanju je potrebno zapisati registracijsko številko vozila, uro, ime
šoferja in količino prečrpanega goriva.
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Na primeru (Slika 13) je prikazana celotna prečrpana količina, ki je enaka razliki med
začetnim in končnim stanjem števca tekočega dne. Manjše napake do desetinke litra, ki
nastanejo zaradi zaokroževanja vrednosti, so sprejemljive. Večje napake se pojavijo
zaradi:

• slabega vzdrževanja dotoka za polnjenje goriva,

• napak pri zapisovanju prečrpane količine goriva (namesto 192 se zapiše 129),

• Števec za relativno merjenje prečrpanega goriva ni bil pri vsakem merjenju
nastavljen na 0 (večina črpalk ima to že avtomatizirano). Če se to zgodi, pomeni, da
zapisana vrednost velja kot seštevek dveh polnjenj.

Puščanje goriva
Čeprav zelo redko, se dogaja, da zaradi korozije ali poškodovane posode za gorivo pride
do puščanja goriva. V primeru podzemnih posod z agorivo je mogoče zaznati puščanje
le z rednim spremljanjem (neujemanje!) ali če je opaziti madeže goriva v bližnjem
vodotoku. V tem primeru je potrebno posodo za gorivo takoj izprazniti in popraviti!

Voda
Voda se zaradi kondenzacije vlažnega zraka postopoma, a vztrajno zbira v (skoraj) vseh
posodah za gorivo sorazmerno glede na količino prečrpanega goriva iz posode. Vodo
moramo občasno odvajati, da ne pride do kontaminacije (kvarjenja) goriva. Kjer so
podzemni rezervoarji nameščeni v razmočeno zemljo, obstaja nevarnost, da voda steče
v notranjost. Tudi ta pojav je pri preverjanju potrebno upoštevati.

5.2 PREVERJANJE ZALOG GORIVA

Enačbo, ki je prikazana na začetku tega poglavja, uporabljamo za tedensko
izračunavanje količine goriva v posodah za gorivo. Ob tem vedno prihaja do
neskladnosti med izračunano in izmerjeno vrednostjo. Nekateri tedni prikazujejo
primanjkljaje drugi pa viške. Slika 14 prikazuje zapisnik, na katerega se zapisujejo
primanjkljaji in viški, ter njihov seštevek.

Slika 15 prikazuje isti problem grafično. Za prvih pet tednov so primanjkljaji in viški
ravno izničujejo, tako kot je bilo tudi pričakovati, vendar se tekom naslednjih sedem
tednov viški počasi povečujejo. Prikazano je območje, ki je določeno z zgornjo in
spodnjo mejo (100 l), in se določi na podlagi nekaj mesečnega zbiranja tedenskih
podatkov. V kolikor vrednosti padejo iz območja, je potrebno ustrezno ukrepati.
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TEDENSKI ZAPISNIK O ČRPANJU GORIVA

Številka črpalke:      01

Te
de

n Stanje zalog
goriva v posodi

za gorivo  (l)1

Polnjenje
posode za

gorivo
Izdano

(l)
Bilanca

(l)
Viški /

primanjkljaji2
Skupaj3,

4

1 1965 10000 1763 1020 28 28

2 10230 1844 8386 -29 -1

3 8357 2018 6339 -29 -30

4 6310 1961 4349 -19 -49

5 4330 2002 2328 42 -7

6 2370 10000 1917 1045 32 25

7 10485 1763 8722 8 33

8 8730 1697 7033 -13 20

9 7020 1888 5132 18 38

10 5150 1910 3240 35 73

11 3275 10000 1619 1165 44 117

12 11700 1899 9801 19 136

13 9820

(1)   Stanje zalog goriva v posodi za gorivo na začetku tedna

(2)   =  stanje zalog goriva v posodi za gorivo  naslednjega tedna  –  bilanca tega tedna

(3)   =  viški / primanjkljaji tega tedna + skupaj (viški / primanjkljaji) prejšnjega tedna

(4)   Preveri neskladnosti, če vrednost v tem stolpcu  ni v območju + 100 do – 100 litrov

Slika 14: Tedenski zapisnik o črpanju goriva.
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Slika 15: Graf spreminjanja zalog goriva.
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6 MERJENJE UČINKOVITOSTI PRI VOŽNJI

Po izkušnjah transportnih podjetij je merjenje učinkovitosti pri vožnji (število
porabljenih litrov goriva na 100 km prevožene poti) težje, kot sprva kaže. Zaradi
različnih načinov zapisovanja in prikazovanja rezultatov, ni mogoče z vsemi podatki
ravnati istočasno. Zato si bomo najprej ogledali le ročno zbiranje in šele nato delovanje
boljših in avtomatiziranih sistemov.

6.1 ROČNO ZBIRANJE PODATKOV

Poglavitno je, da se učinkovitost pri vožnji za posamezno vozilo v voznem parku meri
tedensko primerno natančno. Tedensko zbiranje podatkov je priporočljivo, ker:

- tedenska poročila o porabi goriva ponujajo lepši in večji pregled rezultatov,

- je potrebno določiti standardno porabo na osnovi štirih do petih tednov.

Da bi prišli do natančne ocene učinkovite rabe goriva, moramo:

- zapisati vsako polnjenje goriva v enem tednu,

- zapisati vsak prevožen kilometer v tednu in

- zagotoviti, da so konec delovnega tedna posode za gorivo vozil polne.

V nadaljevanju sledi podrobnejši opis posamezne naloge.

Zapisovanje polnjenja goriva
To nalogo lahko najbolje izvaja le voznik z izpolnjevanjem tedenskega zapisnika o
porabi goriva, ki ga prikazuje Slika 16. Vse kar mora zapisati je datum, stanje na števcu
ob polnjenju, kraj polnjenja, ceno in količino goriva, strošek in svoje ime. Napake se
lahko pojavijo, zato je potrebno voznike pripraviti in tako zagotoviti, da nalogo
opravljajo vestno in natančno.

Zapisnik se lahko uporablja tudi takrat, ko vozilo uporabljajo različni vozniki. Da bi
dosledno lahko ločili učinkovitost posameznih voznikov, morajo le-ti preden predajo
vozilo sodelavcu, napolniti rezervoar vozila. Zapisnik mora ostati v vozilu, za katerega
je določen, in ga voznik, ki zapušča vozilo, ne sme prenesti v drugo vozilo.

Zapisovanje prevoženih kilometrov
Tedenski zapisnik o porabi goriva se lahko uporablja tudi za zapisovanje stanja na
števcu števila prevoženih kilometrov na začetku in na koncu tedna. Vendar je lahko
nekaj vozil ravno na poti, zato mora vsako transportno podjetje po svoji lastni presoji
določiti način, kako ravnati v takih okoliščinah.

Samo v primeru, če je posoda z agorivo vozila konec delovnega tedna polna, je mogoče
natančno določiti učinkovitost pri vožnji. Prednosti, ki jih ponuja redno tedensko
poročanje, se ne pokažejo, če so rezultati napačni. Zato morajo vozniki ne glede na
okoliščine vedno upoštevati pravilo 'polne posode za gorivo ob koncu tedna'.
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TEDENSKI ZAPISNIK O PORABI GORIVA

Tip vozila: Reg. št.: Leto izdelave:

Stanje števca, ko je bil rezervoar nazadnje popolnoma poln:

Datum Stanje na
števcu (km)

Izvor/lokacija Cena (SIT/l) Količina
(l)

Stroški polnjenja
(SIT)

Ime
šoferja Pusti

prazno!

Pusti prazno!

Skupno število prevoženih
kilometrov (km)

Povprečna cena goriva
(SIT/l)

Poraba
goriva

(l)
Celotni stroški

(SIT)

Kazalci ekonomičnosti goriva:

Povprečna učinkovitost pri vožnji (l/100 km):

Specifična cena goriva (SIT/km):

Opombe:

Slika 16: Tedenski zapisnik o porabi goriva.

6.2 ODSTOPANJA

Pri merjenju se vedno pojavijo odstopanja, zato jih moramo kljub pravilnemu in
doslednemu zapisovanju porabe goriva in števila prevoženih kilometrov tudi pri
merjenju učinkovitosti pri vožnji pričakovati. Do odstopanj pride zaradi:

- spremenljivih nivojev gladine goriva v polni posodi z agorivo konec tedna zaradi
penjenja in različnih načinov polnjenja,

- različnih poti (mesto, podeželje, ravne ali ovinkaste ceste itd),

- obremenitve vozila – velikost tovora,

- vremenskih razmer (dež, veter) in

- načina voženj voznikov (učinkovitost se razlikuje tudi do 20%).
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Ne priporoča se, da se pri izračunavanju učinkovitosti upošteva vse te dejavnike.
Potrebno se jih je le zavedati in pri pregledovanju rezultatov in določanju trendov po
potrebi ustrezno komentirati njihove vplive.

6.3 MERILNA OPREMA

Nekatera transportna podjetja uporabljajo za spremljanje učinkovitosti pri vožnji
posebno merilno opremo, ki jo sestavlja:

- zelo občutljivo zaznavalo za merjenje prostorninskega toka goriva,

- števec števila prevoženih kilometrov in

- krmilna elektronika in računalnik z nadzornim ekranom.

Ko je merilna oprema nameščena, jo je potrebno zaščititi, da voznik ne more namerno
in neposredno vplivati na dobljene rezultate:

- datum vožnje,

- število prevoženih kilometrov,

- povprečna hitrost,

- povprečna učinkovitost pri vožnji in

- trenutna učinkovitost pri vožnji.

Zaradi drage merilne opreme pogosto transportna podjetja namestijo le-to na le nekaj
vozil svojega voznega parka. V posebnih primerih oprema prinaša posebne prednosti, in
sicer:

- kadar poteka vožnja v tujini – računalnik na osnovi cene goriva doma in v tujini
priporoči, s koliko goriva se je najbolj smiselno odpraviti na pot,

- kadar se vozila uporabljajo na učenju varčne vožnje: trenutna poraba lahko
prikazuje, kakšen vpliv imajo na vožnjo vrsta pnevmatik, motor in druga oprema.
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7 STANDARDNA PORABA GORIVA

Dober sistem spremljanja zahteva merilo, s katerim vseskozi primerjamo dobljene
rezultate meritev. To merilo ali standardno rabo goriva lahko določimo kot:

'ob zmerni vožnji pričakovana poraba goriva z vozilom, ki ga
dosledno vzdržujemo.'

Standardna poraba se uporablja pri poročanju o učinkovitosti pri vožnji. Čeprav naj bi
bila visoko dosežena standardna poraba goriva predmet pri določevanju pogodbene cene
z naročnikom, transportna podjetja pogosto raje predstavijo slabše rezultate z namenom,
da bi bila deležna večjega dobička.

7.1 KATEGORIJE VOZIL

Standardna poraba mora biti določena za vsako kategorijo vozil. Kategorija vozil je
določena kot:

'sklop vozil s podobnimi tehničnimi lastnostmi in podobno
naravo dela v podobnih delovnih pogojih (tovor, vožnja).'

Vozila s podobno zmogljivimi motorji in aerodinamičnimi lastnostmi imajo podobne
vozne lastnosti. Značilnosti poti so težje določljive. Zadostovati bi morale naslednje tri
kategorije: vožnja v urbanih naseljih, na regionalnih cestah in avtocestah. Vozila lahko
ločimo na podskupine tudi glede na vrsto in velikost tovora le, v kolikor so razlike res
očitne.

7.2 ZAČASNA STANDARDNA PORABA

Ko podjetje že nekaj tednov natančno spremlja učinkovitost pri vožnji, je mogoče
določiti začasno standardno porabo, ki pa še ne predstavlja dejanske standardne porabe,
ker ni možno preveriti ali je delovanje in vzdrževanje vozil tako dobro, kot bi lahko
bilo. Začasna standardna poraba je tista, ki na samem začetku pomaga pri razvoju
postopka spremljanja in poročanja.

Primer 1:
Slika 17 prikazuje učinkovitost pri vožnji določenega vozila. Iz razgibanosti grafa je
razvidno, da je bila učinkovitost napačno določena za nekaj tednov. To lahko pomeni,
da je bilo gorivo predhodnega tedna zapisano za naslednji teden ali podobno.
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Slika 17: Trend graf: učinkovitost vožnje določenega vozila.

Primer 2:
Slika 18 prikazuje učinkovitost pri vožnji celotnega voznega parka 27 identičnih
tovornih vozil za obdobje 17 tednov. Čeprav se učinkovitost spreminja od 23,0 do 28,5
l/100 km, je smiselno določiti začasno standardno porabo voznega parka, to je 27 l/100
km. Sporno je lahko le dejstvo, da že kar polovica vozil dosega tako nizko ali še nižjo
stopnjo porabe. Kljub temu je 27 l/100 km uporabna začasna standardna poraba in se
veže na vozila s slabšo učinkovitostjo.
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Slika 18:Učinkovitost pri vožnji voznega parka.
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Slika 19 prikazuje relativno odstopanje (v %) vsakega vozila glede na standardno
porabo goriva. Učinkovita in neučinkovita vozila jasno izstopajo.

Pomembno je, da vsi zaposleni, ki so vključeni v spremljanje, razumejo pomen začasne
standardne porabe in le-te ne smatrajo kot končno doseženi cilj.
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Slika 19: Odstotno odstopanje učinkovitosti posameznega vozila glede na standardno porabo
goriva.

7.3 DEJANSKA STANDARDNA PORABA

Določevanje dejanske standardne porabe je mogoče, ko se spremljanje v podjetju izvaja
že več mesecev in so že bile izvedene in pregledane nekatere izboljšave. Priporočljivo je
vedeti, kako se učinkovitost pri vožnji spreminja skozi celo leto glede na vremenske
razmere in poslovanje podjetja.

Nekateri vozniki še nikoli niso bili prisiljeni paziti na učinkovitost pri vožnji, zato jih
moramo še posebej skrbno preverjati.

7.4 SPREMINJANJE STANDARDNE PORABE

Zaradi zunanjih dejavnikov, kot je vreme, je nerealno zahtevati od voznikov, da bodo
skozi celo leto dosegali visoko stopnjo učinkovitosti pri vožnji. Kadar je mogoče
spremeniti standardno porabo goriva zaradi vpliva zunanjega dejavnika, je to
priporočljivo storiti.
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8 POROČANJE O UČINKOVITOSTI PRI VOŽNJI

V začetnih fazah uvajanja programa ravnanja z gorivom še ni popolnoma jasno, kako
naj bi se stvari odvijale. To vsekakor velja tudi za postopek poročanja. To poglavje
prikazuje nekatere načine, ki so že bili uporabljeni v različnih transportnih podjetjih. Ni
nujno, da se uporablja povsem enake postopke. Nasprotno. Prav je, da se poročanje
priredi potrebam podjetja tako, da bo le-to čim učinkovitejše.

8.1 OBLIKE POROČANJA

V vsakem podjetju, mogoče le v manjših ne, je potrebno prilagoditi obliko poročanja
glede na potrebe podjetja. Vsebina poročil mora biti taka, da ustreza potrebam
prejemnikov. Ti so:

- vozniki; kadar vozilo vozi le en voznik ali skupina voznikov, je potrebno enostavno
poročati o trenutni učinkovitosti pri vožnji,

- nadzorniki in managerji; večja potreba po ločevanju med bolj in manj učinkovitimi
vozniki (prepoznavanje izjem) in

- vodstvo podjetja; potreba po jasnih in kratkih poročilih, trendi, primerjave itd.

Vsaka vrsta poročila lahko vsebuje tabelarne in/ali grafične predstavitve rezultatov.

8.1.1 Poročila za voznike
Vozniki potrebujejo hitro povratno informacijo o kakovosti svojega dela. Tedensko
poročilo z naslednjo vsebino podatkov povsem zadošča:

- registracija vozila,

- število prevoženih kilometrov v zadnjem tednu,

- poraba goriva v zadnjem tednu,

- učinkovitost pri vožnji (l/100 km) v zadnjem tednu,

- učinkovitost pri vožnji v zadnjih štirih tednih,

- trenutna standardna poraba,

- odstopanje od standardne porabe (uporaba učinkovitosti pri vožnji za zadnje štirih
tedne) in

- učinkovitost pri vožnji za daljše obdobje (četrtletje, polletje, leto).

Slika 20 prikazuje primer takega poročila. Nekatera vozila oziroma vozniki so
učinkovitejši kot določa začasna standardna poraba, zato je njihov učinek večji od 100
%, medtem ko so ostali pod 100 %. V kolikor vozniki ne razumejo smiselnosti in
uporabnosti poročanja, jim je to potrebno razložiti.
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TEDENSKO POROČILO O PORABI GORIVA

Datum:     21.02.2001 Kategorija vozil: TOVORNJAKI
NOSILNOSTI
DO 10 TON

Registracija
vozila

Št. prevoženih
kilometrov

Poraba
goriva (l)

Ta teden

(l/100 km)

Zadnje 4 tedne

(l/100 km)

Standardna poraba

(l/100 km)

Odstopanje
(%)

LJ-4R-
789 2880 106,4 27,1 26,8 25,7 104,4

LJ-6Z-
A89 3134 115,8 27,1 27,4 25,7 106,6

LJ-E1-
002 2810 102,7 27,4 26,5 25,7 103,3

LJ-5F-
700

2984 108,0 27,6 27,4 25,7 106,6

LJ-5R-
856

3162 126,0 25,1 24,8 25,7 96,7

LJ-2A-
751

2653 106,9 24,8 25,1 25,7 97,8

LJ-6G-
E55

2382 111,2 21,4 22,0 25,7 85,7

LJ-8T-
98Z

2542 104,8 24,3 24,5 25,7 95,6

LJ-3E-
079

2789 106,3 26,2 26,5 25,7 103,3

LJ-5B-
92A

3210 118,6 27,1 27,4 25,7 106,6

LJ-Z1-
021

3502 128,0 27,4 26,8 25,7 104,4

Slika 20: Zapisnik za tedensko poročanje o porabi goriva.

Poročila za nadzornike in managerje
Večina nadzornikov in managerjev želi izvedeti, katera vozila oz. kateri vozniki so
najučinkovitejši glede na standardno porabo in kateri dosegajo najslabše rezultate.
Temu je namenjeno tedensko poročilo o porabi goriva za izjeme, ki ga prikazuje Slika
21.
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TEDENSKO POROČILO O PORABI GORIVA - IZJEME
Datum:     21.02.2001                                            Skupina / tip
vozil:     TOVORNJAKI NOSILNOSTI DO 10 TON

Registracija
vozila

Št. prevoženih
kilometrov

Poraba
goriva (l)

Ta teden

(l/100 km)

Zadnje 4 tedne

(l/100 km)

Standardna poraba

(l/100 km)

Odstopanje
(%)

LJ-6Z-
A89 3134 115,8 27,1 27,4 25,7 106,6

LJ-5F-
700 2984 108,0 27,6 27,4 25,7 106,6

LJ-5B-
92A 3210 118,6 27,1 27,4 25,7 106,6

LJ-6G-
E55

2382 111,2 21,4 22,0 25,7 85,7

LJ-8T-
98Z

2542 104,8 24,3 24,5 25,7 95,6

Slika 21: Tedensko poročilo o porabi goriva – izjeme (namen: pohvaliti uspešne in opozoriti
slabe).

Uporabno je lahko tudi mesečno poročilo (Slika 22), ki prav tako prikazuje učinkovitost
posameznega vozila in vsebuje naslednje mesečne podatke:

- število prevoženih kilometrov,

- porabo goriva,

- učinkovitost pri vožnji,

- odstopanje od standardne porabe in

- učinkovitost pri vožnji za daljše obdobje (četrtletje, polletje, leto).

Povzetki po kategorijah vozil, strankah in pogodbah so tudi lahko del poročila. Tako je
mogoče primerjati med seboj dejansko porabo goriva s porabo goriva določene
pogodbe, kakor tudi posamezna vozila med seboj.

Poročila za vodstvo podjetja

Vodstvo podjetja želi le okvirno informacijo o učinkovitosti vseh kategorij vozil skupaj
glede na standardno porabo. Slika 23 prikazuje tako poročilo.
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MESEČNO POROČILO O PORABI GORIVA – po pogodbi

Mesec/leto:     februar 2001

Pogodba Kategorija
vozil

Registracija
vozila

Št. prevoženih
kilometrov

Poraba
goriva (l)

Ta mesec
(l/100 km)

Standardna poraba
(l/100 km)

Odstopanj
e (%)

To leto
(l/100 km)

LESNINA
-
pohištv
o

DAF
2500
Artic

LJ-K5-
002 1234 41,8 29,50 30,5 96,7% 30,8

LJ-G5-
007 1879 62,4 30,10 30,5 98,7% 31,1

LJ-L5-
00A 3221 104,9 30,70 30,5 100,7% 30,8

Kategor
ija -
skupaj

6334 209,2 30,10 30,5 98,7% 30,9

Scania
113M

LJ-S5-
102 1156 38,3 30,20 29,9 101,0% 30,5

LJ-L3-
018 2150 72,1 29,80 29,9 99,7% 30,2

LJ-A5-
03B 2956 99,9 29,60 29,9 99,0% 30,1

Kategor
ija -
skupaj

6262 210,3 29,87 29,9 99,9% 30,3

Po pogodbi -
skupaj:

12596 419,5 99,3%

Slika 22: Mesečno poročilo o porabi goriva po pogodbi.

MESEČNO POROČILO O PORABI GORIVA – po pogodbah

Mesec/leto:      februar 2001
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Pogodba Kategorija vozil Št.
prevoženih
kilometrov

Poraba
goriva (l)

Ta mesec
(l/100 km)

Standardna
poraba (l/100 km)

Odstopanje
(%)

LESNINA -
pohištvo DAF 2500

Artic
6334 209,2 30,10 30,5 98,7%

Scania 113M 6262 210,3 29,87 29,9 99,9%

ACRONI -
železarna

Mercedes-
Benz Actros 5729 144,9 39,73 39,2 101,4

%

Vozni park – skupaj: 18325 564,3 100,0%

Slika 23: Mesečno poročilo o porabi goriva za informacijo vodstvu podjetja.
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9 UKREPI ZA VARČNEJŠO RABO GORIVA

Izdelovalci vozil vztrajno izboljšujejo učinkovitost motorjev in povečujejo njihovo moč.
Z večjo močjo motorja je mogoče doseči večje hitrosti, vendar se ob tem porabi več
goriva. Zato je eden od načinov dobrega ravnanja z gorivom, najti prednosti, ki jih
ponujajo novejše tehnologije.

V tem poglavju so omenjeni vsi tisti ukrepi, ki izboljšujejo učinkovitost pri vožnji in
tudi tisti, ki v manjši meri vplivajo nanjo.

9.1 PRISPEVEK VOZNIKA

Nedavna študija (Velika Britanija) je pokazala, da se med vožnjo le 20 % voznikov
zaveda porabe goriva. Veliko zaposlenih v transportnih podjetjih si porabo nedosledno
zapisuje, zato so zapisniki nezanesljivi in večkrat napačni. Zato nadzorniki ne pokažejo
rezultatov merjenja voznikom, kar je slabo, saj so vozniki edini, ki lahko neposredno
vplivajo na porabo goriva. Dober nadzornik spodbuja voznika, da se izkaže in postane
zgled ostalim v podjetju.

Prvi korak k varčnejši vožnji je zagotavljanje zanesljivosti in verodostojnosti podatkov.
Zbrani rezultati o učinkovitosti pri vožnji se predstavijo javno le, kadar so problemi na
podlagi podatkov jasni in praktično rešljivi. Zato je potrebno najti za predstavitev pravi
čas. Torej, ko je pomen vsakega dejavnika povsem jasen – še posebej standardne porabe
goriva. Voznike je potrebno spodbujati pri:

- pregledovanju tedenskih rezultatov o učinkovitosti pri vožnji in ugotavljanju
vzrokov za nastala odstopanja,

- ugotavljanju lastnega načina vožnje, kako vožnjo spremeniti, da bi bila učinkovitost
večja.

Pomembno je, da se nadzornik redno posvetuje z voznikom o načinu varčne vožnje. Na
ta način vozniki posredujejo svoje ugotovitve in skupaj lahko presodita, ali je potrebno
uvesti učenje varčne vožnje. Izkušnje so pokazale, da informiranje in spodbujanje
voznikov v večini primerov pripelje do varčnejše vožnje.

Kakšne rezultate učenja varčne vožnje je pričakovati, je opisano na vzorčnem primeru
(glej stran 46).

9.2 UČENJE VARČNE VOŽNJE

Tako izkušeni kot tudi neizkušeni vozniki imajo malo možnosti za učenje varčne
vožnje. Ta neizkoriščeni potencial je mogoče odpraviti z rednim usposabljanjem.

Večina učenj varčne vožnje vključuje dve enako dolgi vožnji (okoli 40 km). Prvič
voznik prevozi pot z inštruktorjem pred usposabljanjem in naslednjič po usposabljanju.
Slika 24 prikazuje zapisnik učenja varčne vožnje. Vsakič se skrbno izmeri poraba
goriva. Rezultati v večini primerov pokažejo, da:

- po usposabljanju vozniki vedno porabijo manj goriva,

- so po usposabljanju vozniki skoraj vedno hitrejši kot prvič.
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Ti dve dejstvi dokazujeta voznikom, da ni nujno, da so z varčnejšo vožnjo kasneje na
cilju. Napotki in dobro znanje niso koristni, če vozniki ne upoštevajo tega na svojem
delovnem mestu. S tedenskim poročanjem o porabi goriva so prisiljeni ugotavljati, kako
jim teoretično znanje uspeva uveljavljati v praksi.

UČENJE VARČNE VOŽNJE - ZAPISNIK

Ime in priimek voznika:   JANEZ NOVAK

Znamka vozila:  Scania 92 Datum:  21.02.2001

1. vožnja 2. vožnja

pred usposabljanjem po usposabljanju

136111 Stanje števca na začetku (km) 136168

136144 Stanje števca na koncu (km) 136159

27 Dolžina poti (km) 27

34 Čas vožnje (min) 31

47,6 Povprečna hitrost (km/h) 52,3

13,3 Poraba goriva (l) 11,9

40,3 Učinkovitost pri vožnji (l/100 km) 36,2

Odlično Dobro Povprečno Zadovoljivo Slabo

Prizadevnost X

Znanje X

Izvedba X

OPOMBE

Že na 1. vožnji je dosegel dobre  rezultate, le
počasen je bil.

Po usposabljanju je bil hitrejši za 3 minute,
poleg tega je bila tudi učinkovitost vožnje
višja za 11 %.

Podpis inštruktorja:   FG Podpis voznika:   JN

Slika 24: Zapisnik učenja varčne vožnje.
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9.3 SPODBUJANJE VOZNIKA

Zaradi vse večjega pomena učinkovite rabe energije uporablja pri spodbujanju k
varčnejši vožnji nagrajevanje vedno več podjetij, ki se ukvarja s prevozniško
dejavnostjo. Preden se nagrajevanje uvede, se je potrebno vprašati:

- So nagrade določene tako, da so za vse enako pravične?

- Ali naj se nagrajuje posameznike ali skupine?

- Kolikšen delež privarčevanih sredstev naj se kot nagrada porazdeli med zaposlene?

- Kako pogosto naj se nagrajuje?

- Kako lahko na nagrajevanje vpliva spreminjanje cen naftnih derivatov?

- Kako pri nagrajevanju upoštevati slabe vremenske razmere, ki zmanjšujejo
učinkovitost pri vožnji?

- Kako upoštevati okvare vozila, ki zmanjšujejo učinkovitost pri vožnji?

- Ali je spremljanje učinkovitosti pri vožnji v skladu z nagrajevanjem, ali so rezultati
med seboj primerljivi?

- Ali obstajajo zaposleni, ki bi bili zaradi nagrajevanja voznikov prizadeti?

Medtem ko ima vsako podjetje različne odgovore na zgornja vprašanja, je nagrajevanje
najprimerneje uvesti šele takrat, ko je spremljanje učinkovitosti pri vožnji že uvedeno v
podjetje – torej, ko je že določena standardna poraba goriva za vsako skupino vozil
posebej. Poleg tega je potrebno upoštevati odstopanja zaradi spremenjenih vremenskih
razmer in drugih vplivov.

Če obstajajo velike razlike v značilnostih poti, je priporočljivo voznike menjavati, da bi
izenačili porabo goriva in nagrade.

9.4 VZDRŽEVANJE

Večja poraba goriva opozarja, da je potrebno vozilu nameniti več pozornosti. Vsak
vzrok za nenaden padec učinkovitosti, ki ne nastane zaradi načina vožnje voznika ali
značilnosti poti, mora biti čim prej odkrit.

Izkušnje s spremljanjem učinkovitosti pri vožnji v avtobusnem prometu so pokazale, da
je učinkovitost odličen kazalec stanja motorja in da takojšna odprava napake varuje
motor pred nadaljnjimi poškodbami.

V nekem transportnem podjetju se je učinkovitost posameznih vozil pri vožnji zelo
razlikovala. Nadzornik je po daljšem pregledu ugotovil vzrok v nepravilnem
vbrizgavanju goriva v zgorevalno komoro motorja nekaterih vozil.

Tudi zaradi povečanega kotalnega trenja se zmanjša učinkovitost pri vožnji. Vzrok temu
so lahko nepravilno nastavljene zavore ali prenizek tlak v pnevmatikah. Oba vzroka
izkušen voznik opazi precej prej kot neizkušen.
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Tabela 2: Napake, ki se pojavljajo zaradi slabega ravnanja z gorivom (raziskava FTA)

Vrsta napake in ključne besede Število Delež v vseh napakah
(%)

Puščanje goriva pri
črpanju

Posode z agorivo; cevi; vezni
vijaki; filtri; črpalke

105 27,0

Puščanje goriva pri
vbrizgavanju

visokotlačne cevi in vezni vijaki;
tlačilke za vbrizgavanje;
vbrizgalne šobe

68 17,5

Motorja sajast izpuh 65 16,7

Pnevmatike obrabljenost 45 11,5

Pnevmatike prenizek tlak 38 9,7

Zavore obrabljene obloge 27 6,9

Sklopka zdrs – slabo prileganje 20 5,1

Ostale 22 5,6

Skupaj: 390 100,0

V kolikor:

- ne obstajajo znani vplivi na napake zaradi slabega ravnanja z gorivom;

- ne obstaja prizadevanje za boljše spremljanje delovanja vozila s strani šoferjev,
inšpektorjev in mehanikov;

- ni učinkovitega vzdrževanja, ki odpravlja take napake;

je ravnanje z gorivom v podjetju slabo.

9.5 IZBIRA OLJA ZA MAZANJE MOTORJA

Naloga tega vodnika ni predstaviti celotno ponudbo najrazličnejših izdelovalcev olj.
Vsak izdelovalec namreč priporoča za svoje motorje določeno vrsto olja. Vsako
spremembo v vrsti olja mora odobriti izdelovalec motorja in dobavitelj olj. Zaradi težjih
olj se ponavadi v motorju in menjalniku pojavi posebna obloga, kar povzroča večjo
porabo goriva. Zato je priporočljivo uporabljati lažja olja.

9.6 IZBIRA PNEVMATIK

Podobno kot pri mazalnem olju tudi pri izbiri pnevmatik velja, da namen tega vodnika
ni predstaviti celotno ponudbo izdelovalcev pnevmatik. Vse pnevmatike so izbrane po
priporočilu izdelovalca vozila in morajo ustrezati predpisanim standardom.

9.7 OGREVANJE VOZNIKOVE KABINE

Uporaba motorja v praznem teku za segrevanje kabine je neučinkovita in škodljiva za
motor. Rešitev so grelniki kabine, ki se uporabljajo ob dizelskih motorjih, in skupaj s
termostatom in časovnim krmilnikom kadarkoli nudijo vozniku udobno temperaturo
zraka. Poraba grelnikov je majhna: 1 liter goriva zadostuje za okoli 40 ur delovanja pri
maksimalni moči. Največ lahko z grelniki pridobijo tista tovorna vozila, ki često
obtičijo v zastojih ali večinoma poti prevozijo ponoči.
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9.8 DODATKI GORIVU

Obstaja več možnosti, kako lahko z dodatki gorivu izboljšamo zgorevanje v motorju. V
poštev pridejo predvsem tisti dodatki, s katerimi se podaljšuje življenjska doba
posameznih delov motorja. Ti dodatki posredno izboljšujejo zgorevanje. Torej deli
motorja, kot so: ventili, šobe za vzrizgavanje goriva, bati in tesnilni obročki, lahko
vplivajo na zgorevanje in postajajo z uporabo goriv z dodatki čistejši. Prednosti takih
goriv za daljše obdobje je težko oceniti in so ponavadi zanemarljivo majhne v
primerjavi z drugimi dejavniki, kot sta vreme ali velikost tovora. Zato se je potrebno
zavedati, da obstajajo boljši načini za povečevanje učinkovitosti pri vožnje, kot je
dodajanje dodatkov v gorivo.

9.9 NADZOR HITROSTI VOŽNJE

Ko se vozimo po naših cestah večkrat opazimo, da mnogi vozniki avtobusov in
tovornjakov vozijo prehitro. Razmerje med močjo in hitrostjo vozila prikazuje Slika 25.
Z boljšimi aerodinamičnimi lastnostmi je lahko hitrost vožnje večja, vendar s takim
načinom razmišljanja nikoli ni mogoče upravičiti sredstev, ki so bila potrebna za
izboljšanje aerodinamičnosti.

Omejevalniki hitrosti se uporabljajo v tistih vozilih, katerih vozniki pogosto
prekoračujejo dogovorjeno hitrost znotraj podjetja ali hitrost, ki jo predpisujejo pravila
v cestnem prometu. Koliko se poraba na tak način zmanjša, je težko določiti tudi z
uporabo tahografov. Prihranke je mogoče določiti le z namestitvijo omejevalnika
hitrosti na določeno vozilo in primerjati njegovo učinkovitost z učinkovitostjo ostalih
vozil podobnih voznih lastnosti. S takim testiranjem so določljive prednosti
omejevalnika hitrosti in podobnih pripomočkov.

Slika 25: Razpoložljiva moč tovornega vozila nosilnosti do 17 ton glede na koeficient zračnega
upora – prihranek zaradi počasnejše vožnje.
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V Sloveniji so hitrosti tovornih vozil in avtobusov omejene zaradi varnostnih razlogov.
Omejitve hitrosti določa Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS 30/98). V 29.
členu so določene posebne omejitve hitrosti za naslednja vozila:

1. 80 km/h:
- za osebne avtomobile s priklopnikom,
- druga vozila do 7,5 t največje dovoljene mase,
- ter vozila s počitniškimi prikolicami,
- za avtobuse in avtobuse s priklopnim vozilom za prtljago,
- bivalna vozila – avtodom;

3. 70 km/h:
- za motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 t,
- vozila, ki prevažajo nevarne snovi,
- tovorna vozila s priklopnim vozilom ter,
- zgibne avtobuse brez stojišč;

4. 60 km/h:
- - za avtobuse izven naselij, v katerih potniki med vožnjo stojijo;

5. 50 km/h:
- za tovorna vozila, na katerih se v prostoru, namenjenem za prevoz

tovora, prevažajo potniki,
- avtobuse mestnega prometa,
- za vozila, kadar imajo na kolesih nameščene verige za sneg,
- za vsa vozila, kadar je zmanjšana vidljivost na 50 m
- za vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo.

Poseben režim je določen za avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila (97. člen).
Na avtocestah in cestah, rezerviranih za motorna vozila, z več med seboj ločenimi
prometnimi pasovi lahko vozijo z naslednjo največjo dovoljeno hitrostjo:

1. 80 km/h:
- motorna vozila z največjo dovoljeno maso več kot 7,5 t,
- tovorna vozila s priklopnimi vozili;

2. 100 km/h:
- avtobusi, razen tistih, ki prevažajo organizirane skupine otrok,
- tovorna vozila brez priklopnih vozil, če imajo to vpisano v prometnem

dovoljenju. Vpis v prometno dovoljenje se dovoli, če vozilo izpolnjuje
naslednje pogoje:
- da je razmerje med bruto močjo motorja, izraženo v kW, in

največjo dovoljeno maso vozila, izraženo v t, najmanj 11 kW/t;
- da ima vgrajen zavorni sistem, ki onemogoča blokiranje koles, in

servo volan;
- da ima na prednjih sedežih, v prvi in zadnji vrsti sedežev za

potnike vgrajene varnostne pasove in vzglavnike.
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V zakonu so tudi določila o obremenitvah vozila (66. člen). Vozilo ne sme biti
obremenjeno nad nosilnostjo, vpisano v prometnem dovoljenju. Istočasno tovor ne sme
vozila obremenjevati nad največjo dovoljeno maso, osno obremenitvijo ali s prometnimi
znaki dovoljeno obremenitvijo ceste. Vozilo skupaj s tovorom pa ne sme presegati
predpisanih dimenzij.

Zakonodaja prinaša priložnosti za prihranke pri porabi goriva, še posebej pri tistih
vozilih, ki pogosto prekoračujejo hitrostne omejitve.

9.10 AERODINAMIČNOST VOZILA

Nedavno končani študiji sta pokazali, da dobre aerodinamične lastnosti vozil lahko
prispevajo tudi do 20 % prihrankov pri gorivu. Vložena sredstva se hitro povrnejo, saj
enostavna vračilna doba ponavadi znaša manj kot 2 leti. Potrebna moč za pogon vozila
mora premagovati tri vrste sil, ki nastanejo zaradi:

- trenja med podlago in pnevmatikami,

- kotalnega trenja v ležajih in

- zračnega upora.

Zračni upor je določen z izrazom:

koeficient zračnega upora (Cd) x čelna površina vozila

Pri večjih tovornih vozilih je koeficient zračnega upora pomemben. Za težja tovorna
vozila s slabimi aerodinamičnimi lastnostmi znaša od 0,7 do 1,0. Za primerjavo: pri
športnih osebnih avtomobilih znaša ustrezni koeficient med 0,28 do 0,35.

Razpoložljivo moč tovornega vozila nosilnosti do 17 ton glede na faktor
aerodinamičnosti prikazuje Slika 25. Krivulje so rezultat kombiniranega preiskušanja
aerodinamičnosti v vetrovniku, kjer se določi oblika vozila, in preizkus učinkovitosti na
daljši izvenmestni (relacijski) vožnji. V našem primeru je izboljšana oblika vozila
koeficient zračnega upora iz dosedanjih 0,71 zmanjšala na 0,33. Relacijska vožnja po
avtocesti in regionalnih cestah je pokazala, da je bila izboljšana učinkovitost za 19 %.

Največ prednosti lahko z izboljšanjem aerodinamičnih lastnosti pričakujejo vozila, ki
dosegajo na relacijskih vožnjah visoko povprečno hitrost.
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Slika 26: Aerodinamičnost tovornega vozila.
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10 RAVNANJE S PODATKI

Vsako podjetje, ki želi uvesti spremljanje učinkovitosti pri vožnji, mora natančno
določiti, kakšen način ravnanja s podatki bodo uporabili. Na začetku ni lahko predvideti
vse, kar je potrebno. To poglavje preučuje različne načine, ki so na voljo podjetjem.

Cilj dobrega ravnanja s podatki je dolgoročno zmanjšanje stroškov. Večja transportna
podjetja naj najprej izvedejo pilotni projekt za eno kategorijo vozil. Na podlagi
dobljenih izkušenj med izvajanjem pilotnega projekta je mogoče lažje in učinkoviteje
uvesti sistem na celoten vozni park podjetja. Po določenem času uspešnega ravnanja s
podatki je potrebno predvideti zahteve po avtomatiziranemu sistemu.

10.1 OSNOVNE ZAHTEVE

Ustrezno ravnanje s podatki mora vključevati:

- vrednosti tedenske porabe goriva za vsako vozilo,

- vrednosti tedensko prevoženih kilometrov za vsako vozilo,

- izračunavanje učinkovitosti pri vožnji (l/100 km) za vsako vozilo.

Samo s temi vrednostmi analize niso popolne, zato potrebujemo še:

- grafični prikaz rezultatov in trend učinkovitosti pri vožnji,

- prikaz povprečnih rezultatov za več tednov skupaj,

- poročila namenjena različnim prejemnikom v podjetju,

- primerjava povprečnih dejanskih rezultatov z določenimi cilji ali standardno porabo
goriva.

Kako ravnamo s podatki je odvisno od velikosti vozil voznega parka in obstoječega
načina ravnanja s podatki v podjetju.

10.2 ROČNA OBDELAVA PODATKOV

Ročna obdelava podatkov se uporablja le v podjetjih, ki imajo manjši vozni park (manj
kot 20 vozil) in kjer uporaba računalnika ni mogoča.

Predpostavimo, da podjetje uporablja tedenski zapisnik o porabi goriva (Slika 16). V
tem primeru je enostavno prenesti podatke v zbirno poročilo (Slika 27), kjer lahko
primerjamo dejansko učinkovitost pri vožnji s standardno rabo goriva določenega
vozila. Priporočljivo je narisati graf, ki prikazuje trend učinkovitosti pri vožnji v zadnjih
šestih mesecih.
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ZBIRNO POROČILO O PORABI GORIVA

Registracija vozila:  LJ – G4-009                                Standardna poraba
goriva:       22,6     l/100 km

Mesec / leto:    Januar
2001

Razdalja (km) Poraba goriva (l) Učinkovitost pri vožnji

(l/100 km)

Teden 1 1276 284,2 22,3
Teden 2 2294 514,9 22,4
Teden 3 1844 402,6 21,8
Teden 4 2341 521,5 22,3
Teden 5 1987 450,4 22,7
SKUPAJ 9742 2173,6 22,3

Mesec / leto:   Februar
2001

Razdalja (km) Poraba goriva (l) Učinkovitost pri vožnji

(l/100 km)

Teden 1 2351 524,2 22,3

Teden 2 3759 814,9 21,7

Teden 3 2291 502,6 21,9

Teden 4 1968 451,5 22,9

Teden 5

SKUPAJ 10369 2293,2 22,2

Mesec / leto:    Marec
2001

Razdalja (km) Poraba goriva (l) Učinkovitost pri vožnji

(l/100 km)

Teden 1

Teden 2

Teden 3

Teden 4

Teden 5

SKUPAJ

Slika 27: Zbirno poročilo o porabi goriva.

Ročno ravnanje s podatki je lahko dolgotrajno in neučinkovito, zato naj vsako podjetje
uvede uporabo računalnikov.
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10.3 RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV

Z računalnikom je mogoče učinkoviteje, hitreje in z manj napakami obdelati veliko več
podatkov. Z ustrezno oblikovanim programom programskega paketa MS Excel je
potrebno le tedensko vnašati porabo goriva in število prevoženih kilometrov. Program
lahko samodejno izračunava povprečne vrednosti, jih primerja s standardno porabo
goriva, prikazuje grafe in trend učinkovitosti pri vožnji. Program lahko omogoči tudi
izpisovanje tedenskih, mesečnih in letnih poročil o porabi goriva.

ZAPISNIK O PORABI GORIVA - VOZNI PARK

Mesec/leto:    Januar 2000

Registrska številka vozila Razdalja (km) Poraba goriva (l) Učinkovitost pri vožnji
(l/100 km)

LJ – G4-009 9742 2173,6 22,3
LJ – E5-023 12341 2478,7 20,1
LJ – S1-519 8529 1787,4 21,0
LJ – D7-648 9388 2167,9 23,1
LJ – 5R-822 7540 1556,1 20,6
LJ – G0-500 10629 2318,5 21,8
LJ – G0-502 11187 2363,9 21,1

SKUPAJ 69356 14846,1 21,4

Standardna poraba goriva voznega parka:     21,7     l/100 km

Slika 28: Zapisnik o porabi goriva za vozni park 7 vozil.

V kolikor se pri ravnanju s podatki zaradi omejenih zmožnosti uporabe programskega
paketa MS Excel pojavljajo težave, se priporoča uporaba programskih paketov za
ravnanje s podatkovnimi bazami, avtomatskih sistemov ravnanja z gorivom ali
programske opreme za ravnanje z voznimi parki.
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Slika 29 prikazuje najustreznejši način nakupa goriva glede na velikost voznega parka
in vrsta organizacije.

Vrsta organizacije

Velikost podjetja
Lokalna Mednarodna Medcelinska

Lastne shrambe za gorivo
ali odprt račun na

najbližjem bencinskem
servisu

Plačilna kartica za gorivo Plačilna kartica za gorivo
veljavna za celo Evropo

Majhno (pod 10 vozil)
Ročno ravnanje s podatki je zadostno.

Samodejno spremljanje črpanja goriva iz lastne shrambe za gorivo je priporočljivo.

Lastne shrambe za gorivo
s samodejnim

spremljanjem črpanja
goriva

Kot zgoraj Kot zgoraj

Srednje (10 do 50
vozil) Računalniški program za ravnanje z gorivom je dobrodošel pri preverjanju in ne

prinese veliko dodatnih stroškov.

Premisliti o uporabi elektronskega prenosa podatkov v primeru plačilne kartice za
gorivo

Lastne shrambe za gorivo
s samodejnim

spremljanjem črpanja
goriva

Kot zgoraj Kot zgoraj

Veliko (čez 50  vozil)

Računalniški program za ravnanje z gorivom in uporaba elektronskega prenosa
podatkov so nujni za učinkovito preverjanje brez nepotrebnih dodatnih stroškov.

Slika 29: Nakupovanje goriva in način obdelave podatkov.
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11 KAKO NAČRTOVATI PROGRAM ZA VARČNO RABO
ENERGIJE

Zaradi razporeditve sredstev in časa, ki je potreben za uvajanje in delovanje programa
se je še preden se začne izvajati program potrebno zavedati obsega dosegljivih
rezultatov in velikosti vloženih sredstev.

Obstajata dva načina, kako doseči prihranke:

- z učinkovitejšo izrabo obstoječih vozil in/ali

- s tehničnimi izboljšavami na obstoječih vozilih (boljša aerodinamičnost vozila itd).

Za vozila, ki večino svojega dela opravljajo v urbanih naseljih, je uporabnejši prvi
način. Možni so prihranki pri gorivu do 5 %, medtem ko je drugim načinom mogoče
doseči več (15 - 20% prihranka), še posebej pri vozilih, ki dnevno prevozijo dolge
razdalje z visoko povprečno hitrostjo. Seveda pa hkratno izvajanje obeh načinov največ
pripomore k varčnejši rabi goriva.

11.1 KDO NAJ BO ZA IZVAJANJE PROGRAMA ODGOVOREN

Izkušnje v transportni panogi so podobne kot v ostalih panogah in kažejo, da mora biti
program za varčno rabo energije v rokah nekoga, ki skrbi le za uvajanje programa in je
za njegovo delovanje odgovoren. Priporočljivo je, da je njegovo znanje ni vprašljivo in
med zaposlenimi uživa spoštovanje. Pretehtati in določiti je potrebno tudi, kateri
zaposleni so lahko v pomoč pri izračunavanju in pregledovanju delovanja programa.

11.2 UVAJANJE MERJENJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naslednji korak je uvajanje merjenja energetske učinkovitosti pri vožnji za obstoječa
vozila. Če je vozni park velik, je priporočljivo najprej izvesti pilotni projekt za le eno
kategorijo vozil. Na ta način se dobi pomembne izkušnje še preden se preide na ostale
kategorije. Merjenje učinkovitosti pri vožnji se izvaja tedensko za vsako vozilo posebej.
Poleg tega se meri tudi zaloge goriva v posodi za gorivo, če je le-to smotrno.

11.3 MERJENJE UČINKOVITOSTI PRI VOŽNJI

Preden so podatki zanesljivi, je potrebno merjenje učinkovitosti pri vožnji za več
tednov. Vedno se namreč v prvih tednih pojavijo napake zaradi nepravilnega
zapisovanja podatkov, kar pripelje do napačnih vrednosti. Zato je v začetnem obdobju
pomembno natančno pregledati vse vrednosti, da bi tako odkrili čim več napak.

Tudi po prvih nekaj tednih, ko so večje napake že odkrite, je potrebno še 2 do 3 mesece
spremljati in preverjati dobljene rezultate, preden lahko zagotovimo zanesljivost
izmerjenih vrednosti. Kljub temu, je še vedno potrebna previdnost pri večjih
odstopanjih nastalih zaradi spremenjenih vremenskih razmer ali drugih dejavnikov.
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11.4 ANALIZA REZULTATOV

Natančnejša analiza rezultatov pokaže, na kakšen način je mogoče varčevati z gorivom.
Preveriti je potrebno:

- razliko v učinkovitosti pri vožnji za vozila z različnimi voznimi lastnostmi,

- razliko v učinkovitosti pri vožnji za vozila z enakimi voznimi lastnostmi,

- učinkovitost pri vožnji za vozila, ki večinoma vozijo hitro,

- nedoslednost pri zapisovanju zalog goriva.

Preden se določi, kateri ukrep je potrebno izvesti, se je modro prepričati, ali razlike v
učinkovitosti povzroča kakšen drug nepredviden pojav (na primer: poškodba vozila,
slabe pnevmatike itd).

Na podlagi analize se določi standardna poraba goriva za posamezne skupine vozil
razdeljene glede na vozne lastnosti in vrsto dela, ki se uporablja ob rednem poročanju.
V kolikor se učinkovitost pri vožnji dosledno povečuje, je potrebno povečati vrednost
standardne rabe.

11.5 POROČANJE

Običajno se postopek poročanja o učinkovitosti pri vožnji nanaša na vse ravni
zaposlenih, kot so vozniki, nadzorniki, tehniki in vodstvo podjetja. Pozornost velja
vzbuditi tudi v računovodskem oddelku in nabavi.

Kot del uvajanja rednega poročanja je pomembna razlaga vsem zaposlenim v podjetju,
kaj pomeni program za ravnanje z gorivom, kakšen je njegov namen in kdo v podjetju
je odgovoren za njegovo izvajanje. Brez tega zaposleni ne vedo, kaj se dogaja in ne
morejo ceniti pomembnosti poročanja in vsebine poročil.

11.6 PREGLED PROGAMA

Program ravnanja z gorivom je ob dobrem vodenju uspešen le, če se vsi zaposleni
ravnajo v skladu z nalogami, za katere so zadolženi. Vsak mesec se vsi, ki sodelujejo pri
izvajanju programa, sestanejo in:

- pregledajo delovanje in učinkovitost voznega parka v zadnjem mesecu,

- izpostavijo vse nepričakovane rezultate in poskušajo najti vzroke za nastanek le-teh,

- naredijo časovni načrt nalog za naslednji mesec.

Poleg mesečnih poročil je priporočljivo izdelati tudi letno poročilo o izvajanju
programa, v katerem naj bodo opisani vsi dosežki, in določiti cilje za naslednje leto.

11.7 ČASOVNI PREGLED UVAJANJA PROGRAMA

Časovni pregled uvajanja programa se glede na velikost voznega parka (število vozil,
število lokacij) lahko zelo razlikuje. V nadaljevanju so podane časovne smernice za
uvajanje programa v primeru voznega parka s 40 vozili.

Priprava (2 meseca):

- delitev nalog in obveznosti iz programa,

- priprava zapisnikov o porabi goriva, zalog itd in
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- razprava o programu z vozniki, nadzorniki in managerji.

Uvajanje spremljanja (2 meseca):

- uvajanje zapisnikov,

- izračunavanje porabe goriva za posamezno vozilo,

- ugotavljanje napak pri zapisovanju in

- priprava poročil.

Spremljanje (3 do 6 mesecev):

- izdaja rednih poročil,

- analiza zanesljivosti podatkov,

- določevanje ukrepov učinkovite rabe energije in

- priprava za izvajanje ukrepov.

Izvajanje ukrepov:

- je del programa, ki se neprestano odvija in lahko traja neskončno dolgo.
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12 SEZNAM VPRAŠANJ ZA PREVERJANJE UČINKOVITE RABE
ENERGIJE V PROMETU

To zadnje poglavje navaja glavne vidike programa za varčno rabo energije in postavlja
v ospredje poglavitna vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti.

1.) Podatki
     Ključno vprašanje:

• Ali so dobljeni osnovni podatki zanesljivi?

     Ostala vprašanja:

• Ali so posode za gorivo vozil konec tedna popolnoma polne?

• Ali je število prevoženih kilometrov konec tedna zabeleženo?

• Ali so zabeleženi vsi zunanji nakupi goriva?

• Ali so zaloge goriva v posodah za gorivo voznega parka natančno
zabeležene?

• Ali je obstoječa oblika zapisovanja dostave in izdaje goriva
primerna?

2.) Izračunavanje vrednosti
Ključno vprašanje:

• Ali je izračunavanje pravilno?

Ostala vprašanja:

• Ali so izdaje goriva nabavljene v istem obdobju?

• Ali se vrednosti števila prevoženih kilometrov nanašajo na isto
časovno obdobje kot izdaje goriva?

3.) Predstavitev
Ključno vprašanje:

• Ali je predstavitev jasna in razumljiva?

Ostala vprašanja:

• Ali vsi vozniki vedo, kaj pomenijo vrednosti v poročilih?

• Ali so vozila pravilno kategorizirana?

• Ali je mogoče enostavno izločiti dobre in slabe rezultate?

• Ali je primerjava s standardno porabo goriva razumljiva?

• Ali so v poročilu o porabi goriva med izjemami obravnavana prava
vozila?
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• Ali je vodstvu podjetja mogoče predstaviti jasno in kratko obliko
poročila, brez odvečnih podrobnosti?

4.) Interpretacija rezultatov
Ključno vprašanje:

• Ali je standardna poraba primerno določena?

Ostala vprašanja:

• Ali ima vsaka kategorija vozil svojo določeno standardno porabo?

• Ali je standardna poraba ob rednem vzdrževanju in pravilni vožnji
dosegljiva za vsa vozila?

• Ali obstaja potreba po spremembah standardne porabe zaradi vpliva
spremenjenih vremenskih razmer ali sprememb v tehnologiji?

5.) Ukrepanje
Ključno vprašanje:

• Ali izvedeni ukrepi vodijo k izboljšanju energetske učinkovitosti?

Ostala vprašanja:

• Ali so vzroki za slabše rezultate ugotovljeni?

• Ali kateri od voznikov pogosto prekoračuje hitrostne omejitve
(določene s strani države ali podjetja)?

• Ali je smiselno znižati hitrostno omejitev za tovorna vozila pod 100
km/h?

• Ali so vsi vozniki sposobni optimalno voziti?

• Ali je smiselno vpeljati učenje varčne vožnje?

• Ali je vzdrževanje vozil redno in dovolj kakovostno?
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13 VZORČNI PRIMERI

13.1 UVAJANJE PROGRAMA ZA VARČNO RABO ENERGIJE: AIR
PRODUCTS PLC, WALTON ON THAMES, VELIKA BRITANIJA

Leta 1981 se je podjetje Air Products odločilo z uvedbo programa za varčno rabo
energije povečati učinkovitost pri vožnji za vozila svojega voznega parka po celie
Evropi. Rezultati so vzpodbudni, vredni zgleda za vsa podjetja in dokazujejo kaj je
mogoče s takim programom doseči.

Podjetje Air Products proizvaja tekoče in stisnjene industrijske pline. Svoje izdelke
dostavlja po vsej Evropi in ima kar 23 predstavništev. Čeprav je proizvodnja plinov
energetsko zelo intenzivna, predstavlja strošek za gorivo precejšen del v celotnih
stroških podjetja. Zato so se v podjetju odločili zmanjšati stroške za gorivo s/z:

• ciljnim spremljanjem porabe goriva posameznega vozila,

• boljšim vzdrževanjem vozil in tehnični posodobitvami,

• učenjem varčne vožnje,

• programi za boljše delovanje.

V desetih letih so zgoraj omenjeni ukrepi izboljšali učinkovitost pri vožnji iz 44,8 na
38,1 l/100 km, kar predstavlja 17,5 % izboljšanje, kljub temu, da je povprečna skupna
teža vozila v teh letih narasla iz 32,5 na 38 ton.

Pri uvajanju spremljanja porabe goriva si je podjetje zastavilo 3 cilje:

• zagotoviti nadzornikom redne podatke o učinkovitosti pri vožnji za vsako vozilo, na
podlagi katerih bo lahko ugotovil področja slabega delovanja,

• primerjati učinkovitost s postavljenimi cilji, spremljati in jih popravljati,

• predstaviti vodstvu podjetja bistvene izboljšave in njihov prispevek k zmanjševanju
stroškov.

Spremljanje je slonelo na sprotnem zapisovanju podatkov o porabi goriva in prevoženi
poti posameznega vozila v centralni računalnik. Vsak mesec je računalnik izdelal zbirna
poročila, ki so bila namenjena nadzornikom in vodjem oddelkov. Na tak način so v
podjetju spremljali delo 23 različnih predstavništev po Evropi.

Poročila posameznih predstavništev so bila primerjana med seboj, prav tako tudi
postavljenimi četrtletnimi cilji. Če je dejanska učinkovitost bila slabša kot postavljena,
je moral odgovorni nadzornik predstavaništva ugotoviti vzroke in predlagati njihovo
rešitev. Prav tako je moral na podlagi mesečnega poročila določiti najučinkovitejša in
najslabša vozila oziroma voznike. Pričakovalo se je, da bo tako ravnanje pripeljalo do
boljše energetske učinkovitosti pri vožnji. Dobro prakso nekaterih vozil so namreč
uveljavljali na ostalih vozilih voznega parka.

Boljše vzdrževanje vozil in tehnične posodobitve so v podjetju Air Products pripeljale
do večje učinkovitosti pri vožnji. Določili so preizkusno pot, za katero so točno določili
optimalno učinkovitost. V kolikor je bilo vozilo na preizkusni vožnji manj učinkovito,
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je bilo potrebno določiti slabosti, jih odpraviti in po možnosti zamenjati starejšo opremo
s sodobnejšo.

Z namenom, da bi ugotovili, kakšne prednosti prinaša učenje varčne vožnje, so le-tega v
podjetju sprva izvedli le na enem predstavništvu. Usposabljanje so izvajali znotraj
podjetja večkrat na leto v obdobju dveh let. Pred začetkom usposabljanja je znašala
poraba vozil 39,2 l/100 km, po dveh letih le še 32,8 l/100 km, kar predstavlja 19 %
izboljšanje. Kasneje so usposabljanje uvedli tudi za ostala predstavništva.

Z uporabo poročil o porabi goriva so povečali učinkovitost in tekmovalnost med:

• nadzorniki voznih parkov posameznih predstavništev,

• vozniki znotraj voznih parkov posameznega predstavništva.
Podjetje ni pozabilo niti na učinkovitost pri nakladanju tovora, niti pri planiranje poti.
Dobro in redno spremljanje učinkovitosti pri vožnji je omogočilo podjetju najti
ravnotežje med varčno vožnjo in vzdrževalnimi stroški.

Slika 30 prikazuje povprečno porabo goriva v podjetju Air Products za obdobje med leti
1981 in 1991.

Slika 30: Učinkovitost pri vožnji za vozni park podjetja Air Products.

Očitno zmanjšanje v prvih dveh letih odseva vpliv uvajanja ciljnega spremljanja
učinkovitosti pri vožnji. V letu 1984 je podjetje zaradi lastnih interesov povečalo
skupno dovoljeno maso vozil iz 32,5 na 38 ton. To je pomenilo ustavitev nadaljnjega
povečevanja učinkovitosti pri vožnji. Kljub temu je mogoče v obdobju med 1984 in
1987 še zaznati rahel porast v učinkovitosti. Leta 1986 je podjetje začelo na daljši rok
zamenjevati stara vozila z novimi, pričakovano zmanjšanje učinkovitosti zaradi
neurejenih razmer in slabega ciljnega spremljanja rabe goriva se kaže v letih 1988 in
1989. Novi učinkovitejši motorji in boljše vozne lastnosti vozil, so že v naslednjem letu
botrovali povečanju učinkovitosti pri vožnji.
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13.2 UČENJE VARČNE VOŽNJE: MCKELVIE & CO TRUCKS, VELIKA
BRITANIJA2

Podjetje McKelvie & Co Trucks se ukvarja s prevozniško dejavnostjo različnih tovorov
in z dejavnostjo pokriva celo Veliko Britanijo. Leta 1992 se je odločilo, da znotraj
podjetja uvede usposabljanje za voznike – učenje varčne vožnje. Začetni okvir
usposabljanja se je tekom izvajanja spreminjal glede na potrebe podjetja (določene
spremembe v načinu vožnje voznikov itd). Učenje varčne vožnje je bil sestavljen iz
teoretičnega dela in praktične vožnje.

Namen učenja varčne vožnje v podjetju McKelvie & Co Trucks je bil povečati
učinkovitost pri vožnji, zmanjšati onesnaževanje okolja in število prometnih nesreč.

Glavne naloge projekta so bile:

• obveza,

• redno zaposliti inštruktorja in priskrbeti tovornjak za učenje varčne vožnje,

• izboljšati odnos zaposlenih do porabe goriva in varnosti pri vožnji,

• spremljanje način vožnje posameznih voznikov,

• znotraj podjetja izdati časopis z rezultati in prihranki.
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Slika 21: Učinkovitost pri vožnji voznega parka podjetja McKelvie & Co Trucks.

Ocena projekta:

• začetna investicija: 1.000.000 SIT

• celotni letni stroški v letu 1992: 11.700.000 SIT

• celotni letni stroški v naslednjih letih: 10.500.000 SIT

• letni prihranki v prvih treh letih: 38.000.000 SIT

• manjši stroški vzdrževanja

                                                
2 Case Study 311: Energy savings through improved driver training, Best Practice
Programme, 1998
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• manjši stroški zaradi prometnih nesreč: 3.700.000 SIT

• vračilna doba: 9 mesecev v 1. letu

3 mesece v 3. letu

Z učenjem varčne vožnje so v podjetju McKelvie & Co Trucks že prvo leto dosegli 6 %
prihranek in po treh letih celo nad 8 %. V podjetju pričakujejo, da bodo v naslednjih
letih uspeli ohraniti visoko stopnjo varčne vožnje, manjše število nesreč in visoko
motiviranost za učinkovitost pri vožnji, kakršno zahteva tudi učenje varčne vožnje.
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Slika 22: Zmanjšanje števila prometnih nesreč v podjetju McKelvie & Co Trucks.
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