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projektov kogeneracijskih sistemov in možnosti
financiranja takih projektov. V zadnjem delu je prikazanih
nekaj primerov uspešne uvedbe kogeneracijske tehnologije
v Evropski uniji in v Sloveniji.

UVOD
Energetska oskrba se običajno zagotavlja z nakupom
električne energije iz javnega elektroenergetskega sistema
in lastnim pridobivanjem toplote iz goriva, nabavljenega pri
dobavitelju goriva.

1. PREDNOSTI KOGENERACIJE

V zadnjem času se kot alternativna možnost pokrivanja
energetskih potreb pojavlja soproizvodnja toplote in
električne energije (STE) ali na kratko kogeneracija.
Kogeneracijski sistemi so sistemi, ki pridobivajo iz istega
goriva hkrati električno (ali mehansko) energijo in toploto.
Istočasna izraba goriva za pridobivanje toplote in električne
energije omogoča velike prihranke primarne energije in
zmanjšanje stroškov energetske oskrbe, ne da bi bilo
potrebno spreminjati proizvodne procese.

1.1 Prednosti za skupnost
Kogeneracija kot tehnologija učinkovite rabe energije
prinaša občutne prihranke primarne energije.

Namen vgradnje kogeneracijskega sistema je v načelu
pokritje porabnikovih celotnih potreb po električni energiji
in toploti, vendar je potrebe po obeh oblikah energije v
celoti le redko mogoče pokriti. Zato kogeneracijski sistem
običajno prigradimo vzporedno h konvencionalnemu
energetskemu postrojenju tako, da je mogoče primanjkljaj
električne energije kupiti iz omrežja oziroma viške v
omrežje oddajati (slika 1).

Slika 2: Prihranki primarne energije s kogeneracijo
Slika 1: Primerjava energetske oskrbe s konvencionalnim energetskim
postrojenjem in s kogeneracijo

Konvencionalno pridobivanje električne energije v
hidroelektrarnah, termoelektrarnah ali jedrskih elektrarnah
poteka ob povprečnem izkoristku 37 %. Če upoštevamo
izgube pri prenosu in distribuciji, se ta vrednost zmanjša na
33 %. Približno 66 % toplote je nepovratno izgubljene, saj
v veliki termoelektrarni te toplote ni mogoče koristno
uporabiti. Poleg tega so izkoristki postrojenj za proizvodnjo
toplote pri porabnikih celo v najugodnejših primerih le
okoli 90 %.

Kogeneracija je danes že dobro poznana tehnologija, ki je
že dokazala svojo zanesljivost in tehnično učinkovitost,
njena ekonomska upravičenost pa je odvisna od gibanja cen
in razpoložljivih virov energije. Pri sedanjih razmerjih med
cenami elektrike in cenami goriv je kogeneracija eden od
najučinkovitejših in najekonomičnejših načinov zmanjševanja energetskih stroškov.
Namen te brošure je opisati razpoložljive kogeneracijske
sisteme, ekonomske, energetske in okoljske prednosti te
tehnologije, industrijske panoge, v katerih lahko
kogeneracijo vpeljemo, in načine njene uporabe. Brošure
podaja merila za izbiranje najprimernejšega sistema in
postopek za hiter izračun ekonomske upravičenosti
načrtovanega postrojenja. Vsebuje tudi napotke za vodenje

Zaradi uporabe preostale toplote imajo kogeneracijski
sistemi celotni izkoristek okoli 85 %, kar pomeni občuten
prihranek primarne energije, ki je kvantitativno v grobem
prikazan na sliki 2.
V večini primerov uvedba kogeneracije prinaša tudi
spremembe v strukturi energentov, saj tak sistem namesto
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naftnih derivatov uporablja zemeljski plin, premog ali
preostalo toploto iz procesov.

2. KOGENERACIJSKI SISTEMI

Na
nivoju
narodnega
gospodarstva
uvajanje
kogeneracijskih sistemov zmanjšuje potrebe po gradnji
novih sistemskih elektrarn, saj povečuje proizvodnjo
električne energije pri porabnikih. Električno energijo
lahko pridobivamo z nižjo ceno, kar ima pozitiven vpliv na
konkurenčnost gospodarstva.

Kogeneracijske sisteme v splošnem razvrščamo po tipu
stroja, ki poganja električni generator. Po tej razvrstitvi
poznamo naslednje vrste kogeneracijskih sistemov:

Razen tega prihranki primarne energije, ki jih omogoča
kogeneracija, pomenijo tudi zmanjšanje vplivov na okolje.
Za eno kilovatno uro elektrike se pri konvencionalnem
pridobivanju porabi tri kilovatne ure energije goriva, pri
kogeneraciji pa le eno in pol. Skupna količina polutantov je
torej pri kogeneraciji manjša za 50 %. Količina
posameznih, v okolje oddanih polutantov, je odvisna od
uporabljanega goriva. Ker kogeneracijski sistemi večinoma
uporabljajo zemeljski plin, pri njih skoraj ni emisij
žveplovih oksidov in pepela, s katerimi se srečujemo pri
elektrarnah na premog ali tekoča goriva. Poleg tega so
lahko občutno zmanjšani tudi problemi ustvarjanja tople
grede, vezani na oddajanje CO2 iz energetskih postrojenj.
Zmanjšanje količine oddanega CO2 je odvisno od vrste
goriva in sistema zgorevanja (1).

3. kogeneracijski sistemi s kombiniranim plinsko-parnim
ciklom,

1. kogeneracijski sistemi s plinsko turbino,
2. kogeneracijski sistemi s parno turbino,

4. kogeneracijski sistemi z batnim motorjem.

2.1 Kogeneracijski sistemi s plinsko
turbino
Pri tovrstnih sistemih gorivo zgoreva v zgorevalni komori.
Pri tem nastali plini vstopajo v plinsko turbino, ki njihovo
energijo pretvarja v mehansko energijo. Iz turbine
izhajajočo preostalo energijo, ki jo nosi tok vročih izpušnih
plinov (temperature okoli 500 oC), lahko v celoti ali deloma
izrabimo za kritje toplotnih potreb procesov.
Mehansko energijo iz plinske turbine lahko izrabimo:
• za pretvorbo v električno energijo v generatorju ali

Tabela 1
PRIMERJAVA EMISIJ CO2 IZ KONVENCIONALNIH
IN KOGENERACIJSKIH POSTROJENJ
Konvencionalna
postrojenja

Kogeneracijska
postrojenja

CO2 / kWhe

CO2 / kWhe

1

0,5

KURILNO OLJE

0,7

0,35

ZEMELJSKI PLIN

0,5

0,25

PREMOG

• za pogon črpalk, kompresorjev, puhal ipd.
Izpušne pline pa lahko izrabimo:
• neposredno v nizkotemperaturnih termičnih procesih
(sušenje, žganje ipd.). Plinska turbina oddaja enakomeren tok izpušnega plina visoke temperature. Ta tok
lahko izrabimo neposredno v proizvodnih procesih, ki
tudi sicer uporabljajo dimne pline. To pomeni, da ni
potreben noben posredniški medij (npr. tekočina). Taki
procesi načeloma lahko dosegajo najvišje toplotne
izkoristke;

1.2 Prednosti za porabnika energije

• za pridobivanje nizkotlačne pare v parnem kotlu na
izpušne pline. Taka konfiguracija je najprimernejša,
kadar se za proizvodni proces porablja paro. Tako
postrojenje
imenujemo
odprto
kogeneracijsko
postrojenje s plinsko turbino, sestavljata pa ga plinski
turbogenerator in parni kotel na izpušne pline plinske
turbine (slika 3).

Porabnik, ki se odloči za vgradnjo kogeneracijskega
sistema, bo še naprej porabljal enako količino energije.
Dosegel pa bo ekonomske prihranke, saj kogeneracijska
tehnologija zagotavlja kritje energetskih potreb pri nižjih
stroških kot konvencionalne tehnologije. Očitno so ti
prihranki odvisni od razmerij cen električne energije iz
sistema in cen goriva za kogeneracijsko postrojenje. Čim
večja je razlika med cenami, tem večji bodo prihranki in
tem krajši bo vračilni rok investicije. Zato se potencial
prihrankov še občutno poveča, če postrojenje uporablja
odpadna goriva.

Pri obeh gornjih načinih izrabe izpušnih plinov turbine
imamo možnost povečati entalpijo izpušnih plinov in jih
tako prilagoditi toplotnim potrebam proizvodnega procesa.
To izvajamo z dodatnimi gorilniki, s katerimi izpušnim
plinom, ki imajo v splošnem še velik delež preostalega
kisika, dovajamo dodatno gorivo.

Večina izvedb kogeneracije prinaša zmanjšanja energetskih
stroškov velikostnega razreda 20 - 30 %, vračilni roki
investicij pa so 2 - 5 let. Iz tega lahko razberemo, da je
ekonomska upravičenost takih sistemov zelo velika.

Povečati je možno tudi električni izkoristek postrojenja in
zmanjšati emisije dušikovih oksidov. To dosežemo z
neposrednim vbrizgavanjem pare v zgorevalno komoro
plinske turbine (2).

V določenih primerih je za proizvodni proces bistvenega
pomena zanesljivost električne oskrbe. Kogeneracija tako
zanesljivost zagotavlja, s tem pa nudi še posredne
prihranke, ki jih je težje neposredno količinsko ovrednotiti.
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Slika 4: Kogeneracijsko postrojenje s protitlačno parno turbino
Osnovna shema

V primerih, ko so v proizvodnih procesih na voljo odpadne
toplote nižjih temperatur, so za pogon parnih turbin
namesto vodne pare primernejše pare organskih tekočin (3).

Slika 3: Odprto kogeneracijsko postrojenje s plinsko turbino

Omeniti velja, da lahko plinske turbine kot gorivo
uporabljajo ne le zemeljski plin, pač pa tudi tekoča goriva,
praviloma lažje frakcije naftnih derivatov.

2.3 Kogeneracijski sistemi s
kombiniranim plinsko-parnim ciklom

2.2 Kogeneracijski sistemi s parno
turbino

V takem sistemu pridobivata električno energijo plinska in
parna turbina. Izpušni plini plinske turbine se uporabijo za
pridobivanje visokotlačne pare. Ta para poganja parno
turbino, iz turbine prihajajočo nizkotlačno paro pa
uporabimo v proizvodnih procesih (slika 5).

Parna turbina pridobiva mehansko energijo z ekspanzijo
visokotlačne pare iz konvencionalnega parnega kotla (slika
4). Tako postrojenje pridobi manj električne (ali mehanske)
energije na enoto goriva kot postrojenje s plinsko turbino,
ima pa običajno večji celotni izkoristek, ki lahko doseže
tudi 85 - 90 %.
Parne turbine se delijo glede na tlak izstopne pare. Pri
protitlačnih turbinah je tlak izstopne pare višji od
atmosferskega tlaka, pri kondenzacijskih turbinah pa je tlak
izstopne pare nižji od atmosferskega tlaka. Kondenzacijske
turbine morajo imeti prigrajen kondenzator. Pri obeh vrstah
turbin je mogoč vmesni odjem pare; torej je mogoče
dobavljati v proizvodnjo procesno paro z različnimi
parametri.
Naslednja prednost parnih turbin izhaja iz tega, da dimni
plini ne tečejo neposredno skozi turbino. Torej je mogoče v
kotlu uporabljati raznovrstna goriva: plin, kurilno olje,
premog, mazut, odpadke itd. Podobno kot pri
kogeneracijskem postrojenju s plinsko turbino tudi v
kogeneracijskem postrojenju s parno turbino pridobivamo
nizkotlačno paro, ki jo lahko uporabimo neposredno v
proizvodnih procesih.
Drugo področje uporabe parnih turbin so proizvodni obrati,
kjer iz proizvodnih procesov izhajajo velike količine
odpadne toplote (steklarne, metalurške peči itd.). To toploto
lahko izrabimo za pridobivanje pare, ki nato poganja
kondenzacijsko parno turbino in preko nje generator ali
mehanske pogone.

Slika 5: Kogeneracijsko postrojenje s kombiniranim plinsko-parnim
ciklom

Glavna prednost takega sistema je visok električni
izkoristek v primerjavi z dosedaj opisanima sistemoma;
izvedljiva so postrojenja električne moči nad 3,5 MW.
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2.4 Kogeneracijski sistemi z batnimi
motorji

• pridobivanje pare tlaka do 15 bar z izpušnimi plini
motorja in pridobivanje vroče vode temperature 85 90 oC z mediji hladilnih sistemov motorja,

V kogeneracijskih sistemih lahko uporabljamo tudi batne
motorje, bodisi Dieselove ali Ottove. Načeloma se tak
kogeneracijski sistem skoraj ne razlikuje od sistema s
plinsko turbino, vendar pa je med njima nekaj pomembnih
razlik. Sistemi z batnimi motorji imajo višji električni
izkoristek, težje pa je izrabiti proizvedeno toploto, saj ima
ta nižjo temperaturo, razen tega pa je porazdeljena med
izpušne pline in medije hladilnih sistemov motorja.

• pridobivanje vroče vode temperature 85 - 90 oC z mediji
hladilnih sistemov motorja in njeno dogrevanje do
100 oC z izpušnimi plini,
• neposredna izraba toplote izpušnih plinov v procesih,
npr. pri sušenju, pridobivanju industrijskega CO2 itd.,
• segrevanje zraka. Z ustreznimi prenosniki toplote je
mogoče vso toploto, nastalo v kogeneracijskem sistemu,
izrabiti za segrevanje zraka.
Ena od prednosti tovrstnih sistemov je obratovalna
prožnost, saj lahko skoraj brez vsakih zakasnitev reagirajo
na nihanja porabe električne energije, ne da bi se bistveno
povečala specifična poraba goriva. To pomeni, da lahko
delujejo neprekinjeno in sicer ločeno od zunanjega
električnega omrežja v primeru spremenljive porabe
električne energije oziroma vzporedno z zunanjim
omrežjem, pri čemer je njihovo moč možno krmiliti tako,
da elektrike nikoli ne oddajajo v zunanje omrežje.
Kar se tiče goriva, lahko batni motorji delujejo na plinska
goriva (zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin itd.) ali
tekoča goriva (plinsko olje, lahko ali težko kurilno olje
itd.). Na voljo je še ena, do sedaj še ne omenjena možnost
izrabe toplote iz kogeneracijskega postrojenja. Gre za
uporabo v industrijskih hladilnih sistemih ali sistemih
klimatizacije, to je v absorpcijskih vročevodnih ali parnih
toplotnih strojih. Taka izraba je možna pri vseh naštetih
vrstah kogeneracijskih sistemov.
Tabela 2 prikazuje tipične prihranke, dosežene s
kogeneracijskimi sistemi. Za večjo preglednost smo v vseh
primerih izhajali iz porabe 100 kWh primarne energije (4).
Tabela 3 pa primerjalno prikazuje prednosti in slabosti
posameznih vrst kogeneracijskih sistemov.

Slika 6: Kogeneracijski sistem z batnim motorjem

Med najpogostejše načine izrabe toplote iz kogeneracijskih
sistemov z batnimi motorji sodijo:

Tabela 2
PRIMERJAVA PRIHRANKOV PRIMARNE ENERGIJE
SISTEM

PLINSKA TURBINA

PLINSKA TURBINA Z
DODATNIM
GORILNIKOM

PARNA TURBINA

BATNI MOTOR

KOGENERACIJA
PROIZVEDENA
ENERGIJA

CELOTNI
IZKORISTEK

kWh

%

PORABA
PRIMARNE
ENERGIJE
kWh

KONVENCIONALNI SISTEM
CELOTNI
IZKORISTEK
%

PORABA
PRIMARNE
ENERGIJE
kWh

ELEKTRIKA

26,5

33

80,3

TOPLOTA

54,4

93

58,5

SKUPAJ

80,9

ELEKTRIKA

81

100

138,8

17

33

51,5

TOPLOTA

69,7

93

74,9

SKUPAJ

86,7

87

100

126,4

ELEKTRIKA

15

33

45,5

TOPLOTA

75

93

80,6

SKUPAJ

90

ELEKTRIKA

36

TOPLOTA

34

SKUPAJ

70

90

100

126,1
33
93

70

4

100

PRIHRANKI
PRIMARNE
ENERGIJE
%

28

21

21

109
36,6
145,6

31

Tabela 3
PRIMERJAVA PREDNOSTI IN SLABOSTI POSAMEZNIH VRST KOGENERACIJSKIH SISTEMOV
VRSTA
PLINSKA TURBINA

PREDNOSTI

SLABOSTI

– široko območje uporabe,

– omejitve glede vrst goriva,

– visoka zanesljivost,

– relativno kratka življenjska doba

– toplota pri visoki temperaturi,
– območje moči 0,5 - 100 MW,
– izpušni plini z velikim preostankom kisika
PARNA TURBINA

– zelo visok celotni izkoristek,

– nizek delež elektrike v skupni energiji,

– visoka stopnja varnosti,

– niso mogoče velike električne moči,

– možna uporaba vseh vrst goriv,

– visoki investicijski stroški,

– dolga življenjska doba,

– dolgotrajen zagon

– široko območje moči
BATNI MOTOR

– visok delež elektrike v skupni energiji,

– visoki vzdrževalni stroški,

– visok električni izkoristek,

– toplota na nizki temperaturi in
razdeljena na več medijev

– nizki investicijski stroški,
– dolga življenjska doba,
– prilagodljivost nihanjem obremenitve

• prehrambena industrija,

3. MOŽNOSTI KOGENERACIJE IN
NJENA UPORABA V RAZLIČNIH
SEKTORJIH

• tekstilna industrija,
• industrija opeke in izdelkov iz gline,
• lesna industrija.

Kogeneracijsko tehnologijo lahko vpeljemo v energetska
postrojenja vseh vrst. Edini pogoj je srednja ali velika
poraba toplote (pare, vroče vode, vročih plinov, hladu)
preko daljših obdobij (več kot 5.000 obratovalnih ur na
leto) ali pa razpoložljivost večjih količin gorljivih
proizvodnih odpadkov ali odpadne toplote. Podajmo le
nekaj najbolj zanimivih sektorjev, v katerih je uvedba
kogeneracije lahko upravičena.

STORITVENI SEKTOR: Tudi v tem sektorju so možnosti
za kogeneracijo, vendar z drugega vidika. Toplota se v tem
sektorju porablja za ogrevanje, klimatizacijo in
pridobivanje pare za razne namene, na primer v
bolnišnicah, hotelih, športno-rekreacijskih centrih, obratih
za pripravo in obdelavo vode ter v posebnem primeru te
dejavnosti, pri daljinskem ogrevanju.

SISTEMSKE ELEKTRARNE: V določenih okoliščinah je
lahko uvedba kogeneracije zanimiva kot možnost
povečanja kapacitet termoelektrarniških postrojenj (angl.:
repowering).

Pri izbiri najustreznejšega kogeneracijskega sistema je
potrebno upoštevati celo vrsto dejavnikov, od zahtevanega
razmerja med pridobljeno električno energijo in toploto,
zahtevane temperature pridobljene toplote, razpoložljivosti
goriv, nihanj v porabi itd. To pomeni, da ni mogoče podati
splošno veljavnih napotkov za izbiro vrste sistema, pač pa
vsak posamezen primer zahteva poglobljeno predhodno
analizo. Kljub temu v nadaljevanju opisujemo, za kakšne
rešitve se najpogosteje odločajo investitorji na tistih
področjih, kjer so se kogeneracijski sistemi dosedaj izkazali
kot posebej ekonomična investicija.

INDUSTRIJA: Ta sektor nudi največje možnosti uvajanja
kogeneracijske tehnologije. Možna je uvedba v vseh
industrijskih panogah, v podjetjih, kjer je dovolj velika
poraba pare, vroče vode, vročega zraka itd. Panoge z
največjimi potenciali za kogeneracijo so:
• kemijska industrija,
• petrokemija,
• železarstvo in jeklarstvo,
• industrija keramike,
• avtomobilska industrija,
• proizvodnja celuloze in papirja,
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V proizvodnji celuloze imajo kogeneracijski sistemi že
dolgo tradicijo, običajna pa je izbira kogeneracijskega
sistema s parno turbino.

3.1 Industrija
V industriji so potenciali za kogeneracijo največji v
naslednjih panogah:

Petrokemija

Kemijska industrija

Ta panoga je velik porabnik toplote. Razmerje med rabo
elektrike in toplote je približno 0,1, torej močno prevešeno
v prid toplote. Toplota v splošnem nastopa kot para tlaka
okoli 20 bar, največ pa se je porabi za kreking in za
separacijo frakcij.

Ta panoga obsega širok nabor raznovrstnih podjetij, ki
uporabljajo toploto pretežno v obliki pare za procese, ki
zahtevajo gretje in uparjanje reagentov. Razmerje med
rabo elektrike in toplote je okoli 0,4.

Pri teh proizvodnih procesih nastajajo tudi odpadni plini, ki
v glavnem plamenično izgorevajo, kar pomeni izgubo
njihove kurilne vrednosti.

Tak vzorec rabe energije nudi velike možnosti za
kogeneracijo v kemijski industriji. Možni so visoki celotni
energetski izkoristki. Raznovrstnost obratov v tej panogi
onemogoča, da bi podali splošno pravilo, katera vrsta
kogeneracijskega postrojenja je najustreznejša v
posameznem primeru. Obstajajo številna postrojenja,
izvedena tako z odprtimi plinskimi cikli kot s
kombiniranimi plinsko-parnimi cikli. Po Evropi najdemo
številna tovrstna postrojenja v najrazličnejših obratih
kemijske industrije (v tovarnah zdravil, v proizvodnji
anorganskih izdelkov, gume itd.).

Te odpadne pline je mogoče uporabiti kot gorivo v
kogeneracijskem sistemu s plinsko turbino v odprtem
plinskem ciklu, za pridobivanje električne (ali mehanske)
energije in toplote v obliki pare ustreznega tlaka za
pokrivanje potreb procesov v tovarni.
Z izrabljanjem odpadnih plinov kot goriva je tak
kogeneracijski sistem ekonomsko zelo zanimiv, saj so
vračilni roki investicij okoli dveh let.

Papirništvo

Prehrambena industrija

Papirništvo je velik porabnik toplote in električne energije.
Razmerje med rabo elektrike in toplote je okoli 0,4.
Surovina za izdelavo papirja je celuloza ali reciklirani
papir. Glavna raba toplote je za sušenje papirja s paro tlaka
5 - 10 bar. Elektrika se rabi za pogon raznih strojev
vključenih v proces proizvodnje in za razsvetljavo. Za
papirniško industrijo je značilna zelo enakomerna
proizvodnja in raba energije skozi vse leto, kar pomeni
tudi visoko ekonomičnost kogeneracije v tej panogi. Po
vsej Evropi najdemo v papirništvu številna kogeneracijska
postrojenja.

Prehrambeno industrijo sestavlja množica podpanog.
Toplota običajno nastopa kot nizkotlačna para, vroča voda
ali vroč zrak za procese sušenja. Razmerje med rabo
elektrike in toplote se giblje v območju okoli 0,3. V tej
panogi srečujemo tudi rabo energije za hlajenje, torej je
mogoče energetske potrebe kriti s kogeneracijskimi sistemi,
povezanimi z absorpcijskimi napravami.
Ta sektor spada med tiste, v katerih je kogeneracija najbolj
razširjena. Najpogostejše so izvedbe kogeneracijskih
sistemov s plinsko turbino v odprtem ciklu ali z batnim
motorjem. Izvedbe s plinsko turbino so v splošnem bolj
uveljavljene v obratih, v katerih teče kontinuirana
proizvodnja in kjer imajo veliko porabo pare srednjih ali
visokih tlakov, dnevni diagram rabe pa ne kaže večjih
nihanj. Če ni na voljo zemeljskega plina, je lahko
ekonomsko zelo upravičena tudi izvedba kogeneracijskega
sistema s parno turbino (slika 8).

V splošnem veljata za najustreznejšo vrsto kogeneracijskih
sistemov sistem s plinsko turbino z odprtim ciklom in
sistem s kombiniranim plinsko-parnim ciklom (slika 7),
možna pa je tudi uporaba sistemov s parno turbino.
Ekonomičnost teh sistemov je odvisna od porabe pare v
proizvodnji. Pri porabah pare nad 15 t/h je najprimernejši
sistem s kombiniranim plinsko-parnim ciklom. Roki
vračila teh investicij so 3 - 5 let.

Vračilni roki takih investicij so med 2 in 5 leti.

Slika 8: Parna turbina
Slika 7: Plinska turbina
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Tekstilna industrija

Avtomobilska industrija

V tej panogi so procesi barvanja in končne obdelave
tkanin veliki porabniki vroče vode. Drugo področje porabe
vroče vode je sušenje tekstilnih vlaken. Za panogo so
značilna velika nihanja porabe električne energije in
toplote in visoke konične porabe.

V tej panogi srečujemo pretežno velika podjetja z veliko
porabo elektrike in toplote in z enakomernim letnim
profilom proizvodnje.
Toplota se rabi v obliki pare tlakov 10 - 12 bar. Čeprav
poraba toplote lahko niha preko dneva, pa je že pasovna
poraba dovolj velika, da upravičuje uvedbo kogeneracije.
Najpogosteje srečamo sisteme s plinsko turbino v odprtem
ciklu ali sisteme s kombiniranim plinsko-parnim ciklom.

Te značilnosti, skupaj z dejstvom, da je večina podjetij
tekstilne industrije majhnih ali srednjevelikih in je celotna
poraba energije premajhna za ekonomično vgradnjo
plinskih turbin, so razlog, da je najpogostejša izvedba
kogeneracijskega sistema z batnim motorjem. Vračilni roki
takih investicij so med 3 in 5 leti.

Lesna industrija

V velikih podjetjih z velikimi porabami toplote pa je
seveda lahko ekonomsko zanimiva tudi vgradnja
kogeneracijskega sistema s plinsko turbino.

V proizvodnji lesnih polizdelkov je poraba električne
energije razpršena na množico motorjev, ki poganjajo stroje
za obdelavo surovega lesa, žage in stiskalnice, na teh
strojih pa se rabi tudi toplota.

Industrija keramike

Največja poraba toplote je pri sušenju. Nosilec toplote so
lahko neposredno vroči plini ali pa posredno toplotni medij.

Proizvodni obrati v tej panogi rabijo toploto v razpršilnih
sušilnikih, sušilnih pečeh in visokotemperaturnih pečeh,
električno energijo pa pretežno za mline in stiskalnice. V
industriji keramike je vpliv stroškov energije na ceno
izdelkov zelo pomemben. Zato lahko uvajanje
kogeneracije z njenimi prihranki energije močno izboljša
konkurenčnost podjetij v tej panogi.

V splošnem je najustreznejša alternativa sistem s plinsko
turbino, bodisi z neposredno izrabo izpušnih plinov ali z
izrabo preko prenosnikov toplote, glede na to, za kaj bo
uporabljena toplota. Vračilni roki se gibljejo od treh let za
sisteme z neposredno izrabo dimnih plinov do okoli pet let
za sisteme s prenosniki toplote.

Najpogostejši izvedbi kogeneracijskih sistemov v tej
panogi sta konfiguracija s plinsko turbino in izrabo
odpadne toplote iz razpršilnih sušilnikov ter konfiguracija
z batnim motorjem, povezanim s sušilniki. Velika poraba
toplote v obliki plinov temperature okoli 500 oC v
razpršilnih
sušilnikih
omogoča
tudi
vgradnjo
kogeneracijskih sistemov s plinskimi turbinami z
neposredno izrabo izpušnih plinov turbine v teh sušilnikih,
pod pogojem, da ti sušilniki obratujejo 24 ur dnevno, saj
plinske turbine niso primerne za prekinjeno delovanje.

3.2 Elektrarne
Po tradiciji sistemski proizvajalci električne energije niso
zavzeti za kogeneracijo, saj je njihov glavni proizvod
električna energija, kogeneracija pa lahko privede do
zmanjšanja njihovega trga.
Kljub temu je lahko kogeneracija priložnost tudi za to
panogo, najpomembnejše možnosti pa so:
• povečanje kapacitete obstoječih termoelektrarn
prigradnjo plinskih turbin (repowering).

Majhna poraba toplote v sušilnikih in nizka zahtevana
temperatura sušilnih plinov (200 - 250 oC) narekuje
prigradnjo kogeneracijskih sistemov z batnimi motorji. Iz
takega sistema vodimo v sušilnik mešanico izpušnih
plinov motorja in zraka, segretega z mediji hladilnih
sistemov motorja. Za dvig temperature te mešanice na
temperaturo, potrebno za sušenje, je običajno potrebno še
dodatno ogrevanje (5).

s

• pogovori z večjimi industrijskimi podjetji o
soinvestiranju v kogeneracijske projekte. Ta možnost je
posebej zanimiva za odpravo primanjkljajev električne
energije v sistemu.
• ustanavljanje samostojnih kogeneracijskih podjetij, ki
dobavljajo električno energijo in toploto skupini
podjetij ali določeni industrijski coni.

Vračilni roki takih investicij se gibljejo med 2 in 4 leti.

Industrija opeke in izdelkov iz gline

Ta razpon možnosti je že pripeljal do uvedbe velikih
kogeneracijskih postrojenj, tako v Evropi kot v ZDA.

V tej panogi se rabi toplota za žganje in sušenje, elektrika
pa v glavnem za mletje in iztiskovanje.

3.3 Sistemi komunalne oskrbe

Toploto za sušenje nosijo v splošnem vroči plini zmerne
temperature (100 - 200 oC), kar pomeni, da so možne
izvedbe kogeneracijskih sistemov z batnimi motorji. Visok
izkoristek toplote pomeni tudi velike prihranke energije.

Daljinsko ogrevanje
To je še eno za kogeneracijo izredno zanimivo področje,
resda geografsko omejeno na določena področja sveta.

V večjih obratih, z veliko porabo elektrike in toplote, je
lahko zanimiva kogeneracija s plinsko turbino. Pri obeh
izvedbah je prigradnja kogeneracijskega sistema zelo
enostavna, saj je praviloma mogoče izpušne pline voditi
neposredno v sušilnike. Vračilni roki takih investicij se
gibljejo med 1,5 in 2,5 leti (6).
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predelavo odpadkov s kapacitetami za vsaj 30.000
prebivalcev ali več.

3.4 Storitveni sektor
Tudi v tem sektorju obstaja širok nabor možnosti
kogeneracije, posebej v objektih z veliko porabo elektrike
in toplote, npr. hotelih, bolnišnicah, športnih centrih itd.
V takih objektih kogeneracijski sistem poleg elektrike
dobavlja tudi toploto v obliki pare (pralnice, velike kuhinje
itd.), vroče vode (ogrevanje prostorov in sanitarna voda) ali
hladu za klimatizacijo prostorov - to zadnjo obliko energije
pridobiva v povezavi z absorpcijskimi napravami (slika
10).

Slika 9: Batni motor z generatorjem

Priložnost za kogeneracijo na področju daljinskega
ogrevanja izhaja iz dejstva, da sta profila porabe električne
energije in porabe toplote v gosto naseljenih območjih
tesno povezana. Za pokrivanje porabe obeh vrst energije
lahko kogeneracijski sistem nudi velike možnosti
ekonomskih in energetskih prihrankov.
Ker je za ogrevanje stanovanj potrebna nizkotemperaturna
toplota, je teoretično ustrezen katerikoli od obravnavanih
kogeneracijskih sistemov. V praksi so se najbolj uveljavili
sistemi z batnimi motorji (slika 9) zaradi visokega
razmerja med električno energijo in toploto in velike
obratovalne prilagodljivosti na nihanja porabe.

Obdelava odpadnih vod
Obdelava odpadnih vod je eno od najpomembnejših torišč
borbe proti onesnaženju okolja. Za obdelavo se običajno
uporablja kombinirani sistem mehanske obdelave, podprte
z biološkim čiščenjem. Aktivno blato, ki nastaja pri
biološkem čiščenju, lahko v fermentacijskih kolonah
pretvorimo v "smetiščni plin" ali "fermentacijski plin",
kurilnost tega plina pa lahko izrabimo za delno ali celotno
pokritje energetskih potreb postaje za obdelavo vode.
V splošnem so se v postrojenjih za obdelavo vode
uveljavili kogeneracijski sistemi s plinskimi motorji, ki jih
žene na zgoraj opisani način obdelani bioplin. Pridobljena
mehanska energija se uporablja za pogon ventilatorjev,
pridobljena toplota pa za ogrevanje primarnega blata v
predelovalnih kadeh. Visok energetski izkoristek in
uporaba bioplina za gorivo omogočata visoko
ekonomičnost takih sistemov, posebej v obratih za

Slika 10: Absorpcijska enota

Za ta sektor je najprimernejša konfiguracija kogeneracijskega sistema sistem z batnim motorjem. Veliki
porabniki, na primer veliki bolnišnični kompleksi, pa se
lahko odločijo tudi za sistem s plinsko turbino v odprtem
ciklu.
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Tabela 4
PRIMERNOST KOGENERACIJSKIH SISTEMOV PO SEKTORJIH

Protitlačna parna turbina
Kombinirani cikel
Batni stroj - sušenje
Batni stroj – prenosnik topl.
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4. NAPOTKI ZA PROJEKTE
KOGENERACIJE
Ko smo ugotovili, da je kogeneracijski sistem mogoče
vgraditi in se je investitor odločil za investicijo v enega od
sistemov, je treba oblikovati okvirni načrt projekta
kogeneracije.
Upoštevati moramo, da so projekti kogeneracije zelo
fleksibilni in da ni togih rešitev, ki bi veljale za vse vrste
porabnikov energije.
Načrtovanje projekta kogeneracije zahteva od podjetja
pazljivo planiranje in obsega naslednje glavne faze (slika
11).

4.1 Predhodna študija izvedljivosti
Izhodišče za vsak projekt kogeneracije mora biti temeljita
predhodna študija izvedljivosti, katere namen je opredeliti
sistem, najprimernejši za kritje potreb porabnika, in
ugotoviti, ali je projekt ekonomsko upravičen (7).
Predhodna študija lahko obsega naslednje faze:
1. analizo sedanjega stanja,
2. oceno bodoče porabe,
3. tehnično ovrednotenje,
Slika 11: Faze projekta kogeneracije

4. ekonomsko ovrednotenje.

Najprej je treba opredeliti podatke, ki bodo uporabljeni kot
osnova za projektiranje kogeneracijskega postrojenja. Ta
faza mora vključevati analizo porabe toplote in električne
energije in njunega razvoda, prav tako pa tudi analizo
stroškov obstoječih sistemov. Podrobno morajo biti
analizirana morebitna povečanja porabe, njihova dinamika
itd.
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Ko smo določili obstoječe stanje, je treba sprejeti
odločitev glede najustreznejše konfiguracije novega
postrojenja za konkretni primer: npr. sistem s parno ali
plinsko turbino, sistem z batnim motorjem ali kombinirani
sistem, ob upoštevanju strukture porabe električne energije
in toplote, pa tudi drugih dejavnikov, npr. obratovalnih
urnikov, razpoložljivih goriv itd. Izbiro sistema bodo
narekovala različna merila.

Po tem preidemo v najodločilnejšo fazo predhodne študije,
t.j. ekonomsko ovrednotenje uvedbe novega postrojenja.
Najprej je treba ovrednotiti letne finančne prihranke, ki jih
bo prinašal kogeneracijski sistem, z izračunom stroškov
energije (elektrike in toplote) in vzdrževalnih stroškov po
investiciji.

PARNE TURBINE
• kadar je mogoče izrabiti kot gorivo odpadke zadostne
kurilne vrednosti,
• kadar je potrebno zamenjati obstoječi parni kotel, tako
da stroški zamenjave kotla niso čisti dodatni stroški
kogeneracijskega postrojenja,
• kot dopolnilni kombinirani cikel k sistemu s plinsko
turbino, da bi povečali delež električne energije.
PLINSKE TURBINE
• kadar je poraba električne energije stalna,
• kadar je na voljo zemeljski plin, čeprav to ni izločilni
kriterij,
• kadar je primarnega pomena pridobivanje toplote,
• kadar so za proizvodne procese potrebne velike
količine visokotlačne pare,
• kadar je zahtevana velika kapaciteta posamezne enote,
• kombinirani cikel s parno turbino,
Slika 12: Investicijski stroški kogeneracijskih postrojenj

• kadar so za proizvodne procese potrebni vroči plini pri
visokih temperaturah (400 - 500 oC).

Zatem ocenimo investicijske stroške kogeneracijskega
postrojenja. Na sliki 12 so prikazani tipični investicijski
stroški za kogeneracijska postrojenja (8).

BATNI MOTORJI
• kadar poraba električne energije niha ali kadar
delovanje ni zvezno,

Kot rezultat tega ekonomskega ovrednotenja dobimo
parametre ekonomske upravičenosti investicije, običajno v
obliki enostavnega vračilnega roka, neto sedanje vrednosti
in interne stopnje donosnosti investicije. Ti parametri
omogočajo sprejetje odločitve o ekonomski upravičenosti
investicije. Tabela 5 prikazuje praktične vzorčne vrednosti
izkoristkov, stroškov, investicijskih stroškov ipd., ki nam
lahko koristijo pri izbiri kogeneracijskega sistema.

• kadar proizvodni procesi zahtevajo nizkotlačno paro,
vodo temperature do 115 oC ali vroče pline s
temperaturo 90 - 150 oC,
• kadar je razmerje med porabo elektrike in porabo
toplote veliko,
• kadar je treba stopenjsko povečevati instalirane
energetske kapacitete,

Slika 13 omogoča hiter približni izračun ekonomičnosti
investicije (enostavnega vračilnega roka) kogeneracijskega
sistema, pri čemer je izhodišče okvirna zamisel postrojenja
(9). Diagrame lahko uporabimo za katerokoli kogeneracijsko postrojenje, ne glede na tip delovnega stroja in
konfiguracijo opreme. Njena velika praktična uporabnost
nas je prepričala, da smo jo vključili v to besedilo.
Uporabo diagrama lahko prikažemo na praktičnem
primeru. Za izračun enostavnega vračilnega roka
potrebujemo naslednje informacije:

• kadar ni na voljo zemeljskega plina in ni
okoljevarstvenih omejitev, ima prednost dizelski motor
s kurilnim oljem kot gorivom. Če je na voljo zemeljski
plin, so v splošnem najprimernejši sistemi s plinskim
batnim motorjem.
Ko smo izbrali to glavno komponento sistema, bo treba
izbrati potrebno pomožno opremo in oblikovati
kogeneracijski sistem, ki bo kril energetske potrebe
porabnika.

• osnovno shemo postrojenja,
• cene energije (elektrike in goriva),

Naslednja faza je tehnično ovrednotenje sistema, izračun
pridobljene električne energije, porabe goriva in
energetskih prihrankov. Če je področje urejeno s predpisi,
je morda v tej fazi treba upoštevati zakonske omejitve.

• letno število obratovalnih ur,
• ocenjene investicijske stroške.
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našem primeru: 2 SIT/kWh). Ta črta seka os "dodatna
poraba goriva" (v enotah kWht/kWhe). Ta vrednost nam
pove, kolikokrat bo poraba goriva večja kot v
primerjalnem konvencionalnem postrojenju za oskrbo s
toploto (kotlu z izkoristkom 90 %) zaradi dodatnega
pridobivanja električne energije. V našem primeru dobimo
vrednost 1,8 kWht/kWhe.

Tabela 5
IZBIRA KOGENERACIJSKEGA SISTEMA
PARNA
TURBINA

PLINSKA
TURBINA

KOMBIN.
CIKEL

BATNI
MOTOR

1. Električni
izkoristek (%)

10 - 30

15 - 35

30 - 40

35 - 45

2. Celotni izkoristek
(%)

75 - 85

70 - 80

80 - 90

75 - 80

3. Dodatna
specifična poraba
(kWt/kWe)

1,2

1,6

1,6

1,4 - 2

Katerokoli:

zemeljski
plin

zemeljski
plin

zemeljski
plin

generatorski
plin

generatorski
plin

kurilno olje

kerozin

kerozin

rafinerijski
plin

rafinerijski
plin

4. Gorivo

trdno
tekoče
plinasto

6. Stroški
vzdrževanja
(ECU/MWh)

bioplin

1200 530

900 450

960 770

2,3 - 1,5

5,4 - 4,6

5,4 - 4,6

5,8 - 9,2

20 - 15

33 - 30

33 - 30

29 - 26

3,5 - 4

2-3

2-3

2-3

30

15

15
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7. Cena na MWe (ob
izrabi toplote)
(ECU/MWe) (pri
ceni goriva 13,2
ECU/MWh spodnje
kurilne vrednosti)
8. Enostavni vračilni
rok (let) (pri 7000
obr. urah/leto in ceni
el. energije 77
ECU/MWh)
9. Življenjska doba
(let)

Zatem potegnemo vodoravnico v desno, da odčitamo bruto
prihranke na pridobljeno kWh električne energije, v našem
primeru vrednost 6,4 SIT/kWhe. Na presečišče
vodoravnice z osjo "vzdrževalni stroški" potegnemo
navpičnico navzgor za razdaljo, ki ponazarja stroške
vzdrževanja, do točke, ki ponazarja neto prihranke. En
razmak pomeni vzdrževalne stroške 1 SIT/kWhe. V našem
primeru potegnemo navpičnico navzgor za vrednost
vzdrževalnih stroškov 1 SIT/kWhe (v drugem razdelku
tega besedila so podane ocene stroškov za različne
konfiguracije kogeneracijskih sistemov). Tako dobimo
neto prihranke 5,4 SIT/kWh.

generatorski
plin

1500 1000

5. Celotni
investicijski stroški
(ECU/kWe)

Iz presečišča s ceno goriva potegnemo navpičnico navzdol
do krivulje "cene električne energije", izražene v enotah
SIT/kWh. V našem primeru smo privzeli ceno
10 SIT/kWh.

Zatem potegnemo vodoravnico do krivulje letnega števila
obratovalnih ur (v našem primeru: 6000 ur/leto).
Projekcija tega presečišča na absciso nam poda letne
prihranke na instalirani kWe (v tisoč SIT). V našem
primeru so letni prihranki 32.300 SIT na instalirani kW
električne moči. Z množenjem te vrednosti s celotno
instalirano neto močjo dobimo celotne letne prihranke.
Sedaj potegnemo navpičnico navzdol do presečišča s
krivuljo specifičnih investicijskih stroškov, ki so definirani
kot količnik med celotnimi investicijskimi stroški in
instalirano električno močjo postrojenja, v enotah tisoč
SIT na instalirani kWe (približne vrednosti specifičnih
investicijskih stroškov za posamezne vrste kogeneracijskih
sistemov smo podali v prejšnjem razdelku). Za naš primer
smo
privzeli
specifične
investicijske
stroške
100.000 SIT/kWhe. Tako pridemo do enostavnega
vračilnega roka investicije, v našem primeru 3,1 let.

Izhodišče je izračun "razmerja toplote in električne
energije", ki je definirano kot količnik med celotno
pridobljeno koristno toploto (para, vroča voda, vroči plini
itd.) brez upoštevanja izgub in vhodne toplote (vroča
napajalna voda itd.) ter celotno pridobljeno električno
energijo. Za naš primer:
Razmerje toplote in električne energije =

47 + 17
=4
12 + 4

To vrednost uporabimo kot absciso za izris navpičnice do
presečišča s krivuljo "celotnega izkoristka" (ali krivuljo
električnega izkoristka), ki je definiran kot količnik med
celotno pridobljeno energijo (elektriko in toploto) in
porabo goriva:
Celotni izkoristek =

64 + 16
= 0,8
100

Zdaj izrišemo vodoravno črto do presečišča s krivuljo cene
goriva, izraženo v enotah SIT/kWh spodnje kurilnosti (v
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Slika 13: Izračun ekonomske upravičenosti uvedbe kogeneracije
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4.2 Podrobno projektiranje in
financiranje
Po sprejetju odločitve glede vrste kogeneracijskega
sistema mora biti izvedeno podrobno tehnično in
ekonomsko projektiranje, ki obdela tudi način financiranja
celotnega projekta.
Odločitev, kdo in na kakšen način naj izvede in vodi
celoten projekt kogeneracije, je prav tako pomembna. V
skladu z raznovrstnostjo kogeneracijskih projektov so tudi
modeli vodenja številni (10), lahko pa jih razvrstimo v tri
osnovne tipe:
Slika 14: Shema financiranja po načelu mešanega podjetja

• nabava postrojenja "na ključ" od enega dobavitelja:
investitor podpiše pogodbo z enim glavnim
dobaviteljem, ki nato izvede posamezne dele projekta s
podizvajalci,

2. Delitev prihrankov: V tem primeru podjetje za
energetske storitve financira in ima v lasti postrojenje.
Porabniku energije ga da v tradicionalni zakup. Za
dodatno zavarovanje lastnika zavarovalnica jamči polno
porabnikovo plačilo storitev. Porabnik se zaveže plačati
financerju projekta določen delež energetskih prihrankov,
doseženih v določenem obdobju.

• v podrobnosti razčlenjena nabava postrojenja, pri
kateri investitor vsak del projekta (inženiring, nabavna
oprema, instalacija, gradbena dela itd.) vodi sam kot
posebno postavko projekta,

3. Prodaja energije: V tem primeru je podjetje za
energetske storitve lastnik in upravljalec postrojenja in
prodaja električno energijo in toploto porabniku (ki da
podjetju za energetske storitve v zakup zemljišče za
postrojenje) po dogovorjenih cenah, ki so ali niso vezane
na prihranke ali investicijske stroške. Cena se spreminja
glede na tržne cene in na dobiček, ki ga mora prinašati
postrojenje za povračilo investicijskih stroškov v
razumnem času.

• nabava po sistemih: to je vmesna varianta med obema
gornjima, pomeni pa nabavo vsakega sistema v okviru
projekta po načelu "na ključ".
Glede financiranja projekta so na voljo tri možnosti:
• iz lastnih virov,
• z bančnimi posojili,
• zunanje financiranje:

V nekaterih deželah ta način ni več izvedljiv, saj smejo
tretjim osebam prodajati električno energijo le javna
podjetja.

– mešano podjetje,
– delitev prihrankov,

Še ena iz nabora možnosti zunanjega financiranja je zakup
od podjetja za energetske storitve, ki deluje na precej
podoben način kot zakup od banke.

– prodaja energije.
Prvi dve obliki sta že dobro znana načina financiranja
projektov vseh vrst in torej ne potrebujeta posebne
razlage. Zunanje financiranje pomeni sklenitev pogodbe z
zunanjim podjetjem (podjetjem za energetske storitve) za
izvedbo vseh storitev (projektiranja, financiranja,
izgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora) v eni od
številnih oblik, ki obstajajo za zunanje financiranje (1112). Najbolj razširjene so naslednje oblike:

4.3 Izvedba in spremljanje projekta
Zadnja faza projekta obsega izvedbo in spremljanje. To
fazo močno opredeljuje način financiranja. Če je bil izbran
kateri od tradicionalnih načinov financiranja, investitor za
izvedbo najame inženirsko podjetje, sam pa izvaja nadzor
izvedbe in nato prevzame postrojenje v obratovanje. Pri
zunanjem financiranju pa podjetje za energetske storitve
upravlja postrojenje od njegovega zagona do predaje
postrojenja porabniku ob zaključku pogodbe.

1. Mešano podjetje: Slika 14 prikazuje delovanje te oblike
zunanjega financiranja. Podjetje za energetske storitve
prevzame projektiranje, izgradnjo, inženiring in vodenje
projekta. Investicija je skupna, sredstva prispevata
porabnik energije in podjetje za energetske storitve v
vnaprej dogovorjenih deležih. Na ta način obe podjetji
postaneta solastnika in skupaj nosita odgovornost za
izgradnjo, porabo goriva, prodajo električne energije v
omrežje, stroške popravil in vzdrževanja itd. Porabnik
energije plačuje delež stroškov energije, ki bi jih sicer
plačeval pri konvencionalnem sistemu oskrbe, torej brez
investicije, in sicer v znesku, ki po dogovoru med
solastnikoma ustreza energetskim prihrankom in
minimalni porabi energije. Značilnosti takih mešanih
podjetij se lahko od primera do primera močno razlikujejo.

V tej fazi je pomembno temeljito vzdrževanje postrojenja.
Običajno, posebej pri postrojenjih s plinskimi turbinami,
porabnik sam ne more zagotoviti zadovoljivega
vzdrževanja, zato vzdrževalna dela pogodbeno odda bodisi
proizvajalcu turbine ali izvajalcu kogeneracijskih
sistemov, ki ima največje izkušnje na tem področju.
Stroške vzdrževanja smo obravnavali v prejšnjih razdelkih
besedila.
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kotel sta popolnoma avtomatizirana, komandna soba
zahteva le kontrolne obiske operaterja na vsake štiri ure.

5. PRIMERI IZ EVROPSKE UNIJE
IN SLOVENIJE

Sistem deluje zadovoljivo, ob skupnem izkoristku večjem
od 75 %, stroški električne energije in goriva so manjši za
tretjino. Investicijski stroški so znašali okoli 3,1 milijona
ECU, vračilni rok investicije je bil štiri leta.

5.1 Industrija
PRIMER 1

PRIMER 2

Podjetje "Cyanamid of Great Britain"- kemijska
industrija, Gosport, Hampshire, Anglija

Podjetje "Sulzbacher Malzfabrik" - prehrambena
industrija, Sulzbach Rosenberg, Nemčija

Podjetje "Cyanamid of Great Britain" s sedežem v kraju
Gosport je hčerinsko podjetje podjetja "American
Cyanamid Company". Njegove dejavnosti so osredotočene
na štiri proizvodne programe: farmacevtske izdelke,
medicinske aparate, izdelke za veterino in izdelke za
kmetijstvo.

V proizvodnji slada za sušenje ječmenovega slada
običajno uporabljajo enoetažne sušilnice. Zaradi njihove
prekinjane rabe toplote kogeneracijski sistemi ali toplotne
črpalke ponavadi niso ekonomsko upravičeni.
Z vertikalno razporeditvijo sušilnih con za razvlaženje,
ogrevanje, sušenje in ohlajanje v obratu so dosegli, da se
te faze lahko odvijajo istočasno. Nenasičeni sušilni zrak
ostaja v procesu, nasičeni zrak iz cone za razvlaževanje pa
po prehodu skozi prenosnik toplote izhaja iz procesa.
Stalna poraba toplote omogoča uporabo kogeneracijskega
sistema.

Pred vgradnjo kogeneracijskega sistema so krili potrebe po
procesni pari s parnimi kotli na zemeljski plin, elektriko so
kupovali iz omrežja. Letna raba električne energije je bila
32.000 MWh (kar ustreza letni porabi primarne energije
107.000 MWh), letna raba toplotne energije za
pridobivanje pare je bila 53.200 MWh.

Sveži slad potuje po vzporednih kanalih skozi sušilne
cone. Posušeni slad odjemajo v rednih časovnih presledkih
skozi zapore z drsnimi vrati na koncih kanalov.

Leta
1985
je
podjetje
zaključilo
vgradnjo
kogeneracijskega sistema, in sicer batnega motorja s
kompresijskim polnjenjem, ki poganja generator električne
moči 3,5 MWe in napetosti 11 kV (slika 15). Izpušne pline
vodijo preko dodatnega gorilnika v parni kotel, ki je
dimenzioniran na povprečno dobavo 7,6 t/h pare in
največjo dobavo 13,6 t/h. Če poraba pare presega to
količino, razliko pokrivajo s starimi parnimi kotli.

Slika 16: Osrednji zračni kanal sušilne cone v tovarni Sulzbacher
Malzfabrik

Procesno toploto, katere poraba je razporejena preko 8.000
obratovalnih ur letno, pridobivajo s kogeneracijskim
postrojenjem z dvema plinskima batnima motorjema
električne moči 152 kWe in toplotne moči 261 kWt, z
dvema toplotnim črpalkama, gnanima z motorji na
zemeljski plin, in s pomožnim kotlom. Hladilno delovanje
toplotnih črpalk izrabljajo tudi za hlajenje kalilnih komor.

Slika 15: Batni motor v podjetju "Cyanamid of Great Britain"

Motor in dodatni gorilnik uporabljata kot gorivo zemeljski
plin, ki ga nabavljajo po nižji tarifi, ker dobavna pogodba
dopušča prekinitve dobave, ter kurilno olje, ki služi za
zagon in kot rezervno gorivo med prekinitvami dobave
plina.

Sistem daje letno okoli 1.200 MWh električne energije,
poleg tega pa še 14.600 MWh ogrevalne toplote in
6.000 MWh hladu.

Kotelsko vodo predgrevajo s toploto iz hladilnega sistema
motorja, iz turbokompresorja in iz izpušnih plinov, preden
jih spuščajo v ozračje.

V primerjavi s konvencionalnim načinom dobave energije
podjetje dosega s kogeneracijo letne prihranke v višini
220.000 ECU.

Motor v splošnem deluje s konstantno obremenitvijo,
omogoča pa tudi spreminjanje moči za prilagajanje
trenutni porabi elektrike v proizvodnem obratu. Količino
goriva, dovedenega v dogrevalni gorilnik, določajo
nihanja tlaka pare zaradi sprememb v porabi. Motor in
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Ob investicijskih stroških projekta 3,8 milijona ECU je
tovarna dosegla občutno zmanjšanje energetskih stroškov,
vračilni rok investicije je bil krajši od treh let.

PRIMER 3
Podjetje "Clariana S.A." - papirna industrija
Villareal, Španija
Podjetje "Clariana" ima tovarno tiskarskega in pisalnega
papirja z letno proizvodnjo 30.000 ton. Za surovino
uporablja celulozno pulpo. Spada med srednje velike
španske tovarne papirja.
Leta 1987 je bila letna poraba tovarne 23.000 MWh
električne energije in 5.600 ton kurilnega olja, s katerim so
pridobivali paro tlaka 5 bar, katere glavna porabnika sta
bila dva stroja za sušenje papirja.
Ta velika poraba energije je v preteklosti predstavljala
velik delež proizvodnih stroškov, zato je tovarna v desetih
letih izvedla vrsto ukrepov varčevanja energije. Da bi
zaokrožili to vrsto ukrepov in občutno zmanjšali stroške,
so se v tovarni odločili za vgradnjo kogeneracijskega
sistema.
Zaradi stalne rasti obsega proizvodnje v preteklih letih so
se po analizi odločili za vgradnjo sistema s kombiniranim
ciklom, saj je tak sistem primeren za sprotno prilagajanje
porabi energije.

Slika 18: Komandni center turbinskega postrojenja

Kogeneracijsko postrojenje, ki obratuje od leta 1989,
sestavljajo plinska turbina moči 3,8 MW, protitlačna parna
turbina moči 1,3 MW in kotel kapacitete 25 t/h pare (slika
17). Izpušne pline iz plinske turbine, temperature 517 oC,
vodijo skozi kotel, po tem ko jih z dogrevalnim gorilnikom
segrejejo na 900 oC. Kotel daje 25 t/h pare tlaka 40 bar in
temperature 400 oC. Ta para ekspandira v parni turbini do
tlaka 5 bar, nakar jo vodijo v proizvodni proces.

PRIMER 4
Podjetje "Companhia de Papel do Prado" papirna industrija, Tomar, Portugalska
Podjetje "Compahnia de Papel do Prado" ima dve tovarni:
obrat v kraju Lousa in obrat v kraju Tomar, ki skupaj
proizvajata več kot 46.000 ton lahke lepenke letno, od
česar 30.000 ton odpade na obrat v Pradu (slika 19).
Za optimiranje energetskih stroškov in za večjo
avtonomijo tega obrata se je podjetje odločilo vgraditi
kogeneracijski sistem z dizelskim motorjem moči
4.500 kW. Motor uporablja težko kurilno olje, povezan pa
je s kotlom za pridobivanje procesne pare (slika 20).
Postrojenje je začelo obratovati aprila 1990.

Slika 17: Kotel z dodatnim gorilnikom v podjetju Clariana

Doseženi rezultati projekta so v celoti izpolnili
pričakovanja. Z letno proizvodnjo 30.000 MWh
postrojenje pokriva celotno porabo električne energije in
toplote tovarne, majhne količine presežne električne
energije pa prodajajo elektroenergetskemu sistemu.

Slika 19: Pogled na obrat v kraju Prado

Že pred uvedbo tega projekta kogeneracije je v obratu
teklo pridobivanje električne energije z manjšo parno
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turbino. V tabeli 6 so prikazani učinki postrojenja v letu
1991.

energetskih prihrankov z izkoriščanjem kurilnega plina,
zmanjšanja energetskih stroškov, povečanja produktivnosti
rafinerije zaradi povečanja avtonomnosti dobave energije
in s tem zmanjšanja izpadov proizvodnje ob izpadih
omrežja, povečanja dosegljivosti in zanesljivosti dobave
pare, pa tudi zmanjšanja onesnaževanja okolja.

V kogeneracijskem postrojenju so pridobili tudi 9.800 ton
pare, kar bi pri prejšnjem sistemu pomenilo stroške v
višini 101.300 ECU. Prihranki primarne energije, ki jih
prinaša novo postrojenje, so približno 45.000 MWh/leto.

Postrojenje obsega komprimiranje odpadnega kurilnega
plina in vplinjanja TNP, dve plinski turbini moči
11,5 MWe in prenosnik toplote na izpušne pline za
pridobivanje pare (slika 21).

Tabela 6
UČINKI KOGENERACIJSKEGA POSTROJENJA V
LETU 1991
EL.
ENERGIJA

STROŠKI
(ECU)

(MWh)
Pridobljena el. energija
kogeneracijski sistem
parna turbina
Odjem iz javnega
omrežja

28.724
1.215

1.160.400
12.400

735

183.400

El. energija, prodana v
omrežje

12.144

Poraba el. energije

18.530

PRIHODEK(ECU)

828.700
527.500

Investicijski stroški za postrojenje so znašali
2.066.300 ECU. Prihranki, doseženi v letu 1991, so
znašali 862.600 ECU. Enostavni vračilni rok investicije je
torej 2,4 leta.

Slika 21: Kogeneracijsko postrojenje v Rafineriji motornih olj

Za pline iz različnih proizvodnih naprav so značilna velika
nihanja sestave, tlaka in temperature. Te pline vodijo v
kompresor. Po prehodu skozi izločevalnik kapljevin jih
drug kompresor potiska v zbiralnik komprimiranega plina,
ki dobavlja plin turbinama. Kompresorja dvigneta tlak
kurilnega plina s 3,5 bar na 16,4 bar. Preostalo toploto
izpušnih plinov turbin izkoriščajo v kotlu za pridobivanje
nizkotlačne in visokotlačne pare (52 t/h pare tlaka 48 bar
in temperature 420 oC ter 16 t/h pare tlaka 2,5 bar in
temperature 138 oC). Dopolnilno gorivo za plinski turbini
je TNP, ki ga proizvaja rafinerija in ga pred uporabo
vplinijo.

PRIMER 5
Rafinerija motornih olj - petrokemična industrija
Korint, Grčija
Rafinerija motornih olj v Korintu je srednje velik obrat.
Obsega sodobne konverzijske naprave in tradicionalne
enote za destilacijo, reformiranje in hidrogeniranje. Obrat
lahko letno pridela do 7.500.000 ton bencina ali kurilnega
olja, zraven pa še 150.000 ton mazalnih olj.

Postrojenje obratuje od konca leta 1984. V prvem letu je
proizvedlo 151 GWh električne energije, s čimer je pokrilo
94,3 % celotne porabe rafinerije, proizvedena para pa je
pokrila 51,3 % celotne porabe toplote.
Turbini sta porabili 51.800 ton plina, od česar je bilo
11.040 ton odpadnih plinov iz procesa. To pomeni za
podjetje zmanjšanje porabe energije 106 GWh oziroma za
državo prihranek primarne energije 421 GWh.
Ocenjeni investicijski stroški projekta so bili 14,5 milijona
ECU (13). Ob upoštevanju teh stroškov je bil vračilni rok
investicije dve leti in tri mesece.
Projekt je sofinancirala Komisija EU v okviru programa
energetskih demonstracijskih projektov.
Slika 20: Sistem izkoriščanja odpadne toplote izpušnih plinov v obratu
Prado

Pri rafinerijskih procesih se sproščajo velike količine
odpadnega kurilnega plina, ki je bil prvotno nekoristno
skurjen s plameničnim odgorevanjem. Za kogeneracijski
sistem se je vodstvo tovarne odločilo zaradi možnosti
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PRIMER 6

PRIMER 7

Podjetje "Molkerei Dahlenburg AG" - prehrambena industrija, Dahlenburg, Nemčija

Podjetje "Forgeval" - metalurgija, Valenciennes,
Francija

Podjetje "Molkerei Dahlenburg AG" je specializirano za
sušenje živil. Živila obdelujejo v 16 sušilno/zmrzovalnih
napravah, 5 sušilnikih na curek in 2 vakuumskih
sušilnikih. Leta 1964 so začele obratovati tri absorpcijske
hladilne naprave z direktnim kurjenjem, skupne hladilne
kapacitete 3,2 MW (14).

Podjetje "Forgeval" se ukvarja z obdelavo jekla. Njegove
glavne dejavnosti so osredotočene na kovanje, izsekavanje
in rezanje, letna proizvodnja pa je okoli 20.000 ton (15).
V okviru širjenja proizvodnega programa se je podjetje
odločilo za uvedbo nove varilnice v delu dotedanjih
skladiščnih prostorov. Izbrana skladiščna hala je stala
nekoliko stran od osrednjega obrata tovarne, pozimi je bila
slabo ogrevana, zaradi nevarnosti zmrzovanja pa je bil
otežen tudi dovod komprimiranega zraka.

Poleg hladu obrat potrebuje tudi velike količine električne
energije in toplote. Ker predstavljajo energetski stroški
velik del celotnih proizvodnih stroškov (približno 30 %),
ima racionalnost rabe energije velik vpliv na celotne
stroške.

Namesto vgradnje dveh ločenih sistemov, to je sistema za
ogrevanje prostorov in zračnega kompresorja, so se
odločili za kogeneracijo toplote in mehanske energije z
batnim motorjem na zemeljski plin, moči 58 kW (slika
23). Ta sistem obratuje od leta 1988.

Za zmanjšanje stroškov energije, povečanje zanesljivosti
dobave energije in zmanjšanje škodljivih učinkov na
okolje so se leta 1983 v podjetju odločili za vgradnjo
kogeneracijskega sistema s protitlačno parno turbino.
Postrojenje obsega kotel s kapaciteto 35 t/h visokotlačne
pare (60 bar, 455 oC). Ta para poganja protitlačno parno
turbino moči 3,5 MWe z vmesnima odjemoma pare pri
17 bar (2 t/h) in 10 bar za pogon absorpcijskih hladilnih
enot ter izstopnim tlakom pare 5 bar.

Na motor je priključen vijačni kompresor urne kapacitete
540 m3 zraka s tlakom 7 bar. Postrojenje vključuje naprave
za izkoriščanje toplote izpušnih plinov motorja, hladilne
vode in oddane toplote kompresorja. Vso to toploto, ki
znaša 147 kWh/h in je v obliki vročega zraka, uporabljajo
za ogrevanje delovne hale. Skupni izkoristek sistema je
90 %.

Na ta način kogeneracijsko postrojenje pokriva hkrati
potrebe obrata po električni energiji, potrebe po toploti v
obliki pare za gretje in pasterizacijo proizvodov in za
centralno ogrevanje prostorov, ter potrebe po hladu za
procese in klimatizacijo z uporabo absorpcijskih hladilnih
naprav.
Postrojenje deluje paralelno z omrežjem več kot 8.000 ur
letno. Lastno pridobivanje električne energije pokriva
70 % celotne porabe tovarne. Sistem že od leta 1983
izkazuje zanesljivost in ekonomičnost delovanja.

Slika 23: Zračni kompresor s pogonom na plinski motor in sistem za
izkoriščanje odpadne toplote v podjetju Forgeval

To postrojenje je omogočilo avtonomijo varilnice glede
oskrbe z energijo, pozimi, v času visokih tarif, pa tudi
zmanjšuje porabo električne energije podjetja.
Ukrep je zmanjšal letno porabo energije za 453 MWh, na
ravni varilnice pa porabo primarne energije za 45 %.
Investicijski stroški postrojenja so bili 43.000 ECU (po
tečaju za 1988) oziroma za 20.000 ECU večji, kot bi bili
stroški vgradnje konvencionalnih sistemov oskrbe. Pri
doseženih letnih prihrankih 12.300 ECU je vračilni rok za
dodatne investicijske stroške približno 1,6 leta.

Slika 22: Poenostavljena shema kogeneracijskega sistema v obratu
Molkerei Dahlenburg
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enkrat žgane keramične izdelke, posušeno s curkom zraka
temperature preko 500 oC, in sicer: podjetje "Keraben" s
tremi sušilniki skupne kapacitete približno 20 t/h (slika
25), podjetje "Gres de Nules" pa z dvema sušilnikoma
kapacitet 5 in 12 t/h. Skupna letna poraba električne
energije obeh podjetij je bila 19.000 MWh, skupna poraba
toplote za sušenje gline pa okoli 100.000 MWh.

PRIMER 8
Podjetje "Colorama SRL" - tekstilna industrija
Cassano Magnano, Italija
"Colorama SRL" je tekstilno podjetje s sedežem 14 km
severovzhodno od Milana. Podjetje deluje 15 let, njegova
dejavnost pa je priprava, barvanje, tiskanje in apretiranje
oblačil.

Stalna prizadevanja za zmanjšanje stroškov energije v
obeh podjetjih in medsebojna bližina obratov so
spodbudili podjetji k preučitvi možnosti skupne izgradnje
kogeneracijskega postrojenja. Drug odločilni dejavnik je
bila možnost, da bi na ta način dosegli samozadostnost
obeh podjetij glede oskrbe z električno energijo, kar je bila
ob upoštevanju visokih izgub ob vsakem izpadu električne
energije v tej panogi zelo vabljiva pridobitev.

Slika 24: Plinska turbina in komandni prostor v podjetju Colorama

Leta 1980 so vgradili postrojenje za pridobivanje
električne energije, pare in vroče vode. Električni del
postrojenja je plinska turbina z generatorjem električne
moči 1.080 kW (slika 28). Za oskrbo procesov s toploto je
takoj za izpuhom turbine vgrajen prenosnik toplote.
Prenosnik ima dve zaporedoma vezani sekciji, eno za
pridobivanje pare tlaka 5 bar, drugo pa za pridobivanje
vroče vode.
Generator deluje običajno paralelno z omrežjem, ob
izpadih omrežja pa neodvisno oskrbuje obrat in zagotavlja
nemoteno proizvodnjo.
Kogeneracijsko postrojenje obratuje 16 ur na dan pet dni v
tednu. Ocenjena letna proizvodnja električne energije je
4.600.000 kWh, kar pokriva praktično celotno porabo
tovarne.

Slika 25: Sušilniki s curkom vročega zraka v podjetju "Keraben"

Zgrajeno kogeneracijsko postrojenje obsega plinsko
turbino moči 3,8 MW, kurjeno z zemeljskim plinom,
izpušne pline turbine (temperature približno 500 oC) pa
vodijo v tri sušilnike (slika 26). Delovanje sušilnika s
polno močjo zahteva temperaturo plinov nad 500 oC,

Letna proizvodnja pare tlaka 5 bar je približno 15.000 t,
proizvodnja vroče vode povprečne temperature 50 oC pa
okoli 55.000 m3.
S tem ukrepom so dosegli velike prihranke primarne
energije (34 %) in občutne prihranke energetskih stroškov,
s čimer so povečali tudi konkurenčnost podjetja.
Investicijski stroški so bili okoli 1,3 milijona ECU,
vračilni rok, ob upoštevanju investicijskih stroškov,
obratovalnih stroškov in neto sedanje vrednosti, pa je bil
3,8 leta.

PRIMER 9
Podjetji "Gres de Nules, S.A." in "Keraben" proizvodnja keramičnih ploščic, Nules, Španija
Podjetji "Gres de Nules" in "Keraben" sta tovarni
keramičnih ploščic v kraju Nules v Kastiliji. Proizvajata
talne in stenske ploščice in dopolnilne izdelke. Njuna
skupna letna proizvodnja presega 5.000.000 m2 ploščic.
Vsako od podjetij pripravlja za svoje potrebe glino za

Slika 26: Kanal za dovod vročega zraka v sušilnike gline
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• izpušne pline motorjev temperature 500 oC (toplotni
tok 618 kWt) vodijo v komoro za mešanje z vročim
zrakom, ki prihaja iz tunelske peči, nato pa v sušilnik.

energija izpušnih plinov pa ne zadošča za hkratni pogon
vseh treh sušilnikov. Zato so bili vgrajeni trije dogrevalni
gorilniki, ki pokrivajo razliko med toploto, dovedeno s
plini iz turbine, in potrebami sušilnikov. Poleg tega
postrojenje proizvaja električno energijo napetosti 6 kV, ki
jo pretvorijo na 20 kV v transformatorju, ki je vezan
vzporedno z omrežjem. Postrojenje je omogočilo
podjetjema v celoti pokriti porabo električne energije z
manjšimi stroški, presežke električne energije pa oddajajo
v omrežje.

• toploto hladilne vode motorja in vmesnega hladilnika
izrabljajo v prenosniku toplote za pridobivanje zraka
temperature 75 oC (toplotni tok 500 kWt).
• s prisilnim prezračevanjem prostora kogeneracijskega
postrojenja se zagotavlja zrak temperature 25 - 30 oC
kot predgreti zrak za tunelsko peč (toplotni tok
120 kWt).

Postrojenje je začelo obratovati leta 1991, njegovo
učinkovitost v prvem letu obratovanja so ocenili kot zelo
dobro. Letna proizvodnja električne energije je bila okoli
25.000 MWh, prihranki primarne energije pa skoraj
34.900 MWh. Celotni stroški investicije so bili
270.000 ECU (pri tečaju 1990), finančni prihranki pa okoli
100.000 ECU, kar dopušča oceno vračilne dobe investicije
na 2,7 leta. S tem ukrepom se je povečala konkurenčnost
obeh podjetij.

Po prvem letu obratovanja so bile izkušnje s
kogeneracijskim postrojenjem zelo dobre. Postrojenje je
proizvedlo 5.253 MWh električne energije, od katerih so
947 MWh oddali v omrežje, iz omrežja pa so v konicah
odvzeli 570 MWh električne energije.
Doseženi so bili prihranki primarne energije v višini
55 MWh, kar pomeni 34 % prihrankov v primerjavi s
porabo pred vgradnjo kogeneracijskega sistema.
Skupni energetski stroški so se zmanjšali za 21,5 %.

PRIMER 10
Podjetje "SILS Laterizi S.p.A." - opekarska
panoga, Torrenieri, Italija
Podjetje "SILS Laterizi" je opekarna v kraju Torrenieri (v
bližini Siene) z letno proizvodnjo 105.000 ton (slika 27).
Glavna proizvodna oprema tovarne obsega tunelsko peč in
sistem sušilnikov s pol-kontinuirnim delovanjem.
Potreba po zmanjšanju stroškov je privedla tovarno do
razmisleka o vgradnji kogeneracijskega postrojenja.
Sistem je bil projektiran za dobavo dodatne toplote za
sušilnike (dodatna toplotna moč 1.200 kWt, ob že
razpoložljivi moči 2.600 kWt iz hladilne cone tunelske
peči) in za pridobivanje električne energije v paralelnem
režimu.

Slika 28: Batni motor z izmenjevalnikom toplote za pridobivanje vročega
zraka

Izbrana sta bila dva elektroagregata enake moči, električno
sta vezana vzporedno med seboj in z javnim omrežjem. Ob
delovanju s polno močjo oba motorja skupaj oddajata
1.200 kW toplotne moči. Izhodna električna moč vsakega
elektroagregata je 347 kWe, toplotna moč pa 620 kWt
(slika 28).

PRIMER 11
Podjetje “ELAN LINE d.o.o.” – proizvodnja
športne opreme, Begunje na Gorenjskem
Podjetje Elan Line proizvaja smuči, jadrnice, letala in
drugo športno opremo. Toplotno energijo v obliki vroče
vode s temperaturo predtoka najmanj 124 °C uporablja
preko celega leta. Razmeroma visoka temperatura je
potrebna zaradi tehnologije na stiskalnicah za lepljenje v
proizvodnji smuči. Temperatura povratka niha in dosega v
poletnih mesecih temperature preko 110 °C.
Do sedaj se je Elan oskrboval s toploto iz centralne
kotlovnice, električno energijo pa je v celoti odjemal iz
javnega elektroenergetskega omrežja. V kotlovnici sta
instalirana dva vročevodna kotla na zemeljski plin
zmogljivosi 2 x 9,8 MW ter en vročevodni kotel na lesne
odpadke zmogljivosti 2,9 MW.

Slika 27: Pogled na tovarno "SILS Laterizi S.p.A."

Za soproizvodnjo električne energije in toplote so se
odločili zaradi zanesljivejše oskrbe z energijo in
zmanjšanja stroškov oskrbe z energijo.

Toploto, ki jo oddajata elektroagregata, izrabljajo na
naslednji način:
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5.2 Drugi sektorji
PRIMER 12
"Usine d'electricite de Metz" - mestna elektrarna
in toplarna, Metz, Francija
"Usine d'electricite de Metz" (UEM) je javno podjetje
(slika 29), ki pridobiva in distribuira električno energijo od
začetka stoletja. Danes dobavlja 370 GWh električne
energije letno več kot 126.000 odjemalcem, od katerih je
1.300 industrijskih porabnikov, razpršenih po 142 krajih
departmaja Moselle. Celotna dolžina vodov omrežja je
3.000 km.
Od leta 1956 se UEM ukvarja še z drugo dejavnostjo, to je
z dobavo toplote za daljinsko ogrevanje. Danes je letna
količina toplote 250 GWh, dobavljajo pa jo toplotnim
postajam, ki ogrevajo okoli 17.000 stanovanj. Skupna
dolžina vročevodnih vodov je 40 km.

Slika 29: Kogeneracijski postroj v podjetju ELAN LINE

Temperaturni nivoji in toplotna moč, potrebna za
tehnologijo, sta pri načrtovanju kogeneracijskega
postrojenja narekovali izbiro vročehlajenega plinskega
motorja. V študiji izvedljivosti se je izkazalo kot
najprimernejše postrojenje s plinskim motorjem z
električno močjo 770 kW in toplotno močjo 1.090 kW.
Toplotna moč iz motorja se uporablja v dveh tokokrogih,
in sicer v visoko temperaturnem tokokrogu za hlajenje
motorja in izpušnih plinov s temperaturnim režimom
129/115 °C ter v nizkotemperaturnem tokokrogu za
hlajenje vstopne mešanice plin/zrak in olja s
temperaturnim režimom 90/70 °C. Na ta način je
zagotovljena možnost izrabe toplote za hlajenje motorja in
izpuha preko celega leta.

Za zmanjšanje obratovalnih stroškov s povečanjem
energetske učinkovitosti toploto za daljinsko ogrevanje od
leta 1961 dalje pridobivajo v termoelektrarni-toplarni
(Centrale de Chambiere) s kotli skupne moči 200 MW in
električnimi generatorji skupne moči 30 MW. Objekt je
kurjen s premogom (slika 30) in kurilnim oljem, od leta
1971 dalje pa izrablja tudi toploto v obliki pare iz mestne
predelovalnice trdnih odpadkov.
Za povečanje kapacitete elektrarne, ki ga je narekovala
rast potreb odjemalcev, je podjetje UEM vgradilo plinsko
turbino moči 38 MW (konične moči 50 MW) in kotel na
odpadno toploto moči 75 MW.

S plinskim motorjem bodo letno proizvedli okoli 3.950
MWh električne energije in 4.270 MWh toplote. Za letne
potrebe bodo porabili okoli 86 % proizvedene elektrike,
preostali del pa bodo oddajali v javno omrežje.
Poleg neposrednega vodenja kogeneracijskega postrojenja
je zagotovljen nadzor celotnega energetskega sistema, ki
zagotavlja tudi optimiranje obratovanja kogeneracijskega
postrojenja na dnevnem in mesečnem nivoju.
Kogeneracijsko postrojenje je pričelo z obratovanjem ob
koncu leta 1998.
Po ocenah iz študije izvedljivosti in investicijskega
programa bo kogeneracijsko postroje obratovalo približno
6.000 ur na leto, ELAN pa bo dosegal letne prihranke pri
stroških za oskrbo z energijo v višini okoli 270.000 DEM.
Ocenjeni investicijski stroški projekta so bili 1.240.000
DEM. Ob upoštevanju teh stroškov je vračilni rok 4,6 let.

Slika 30: Termoelektrarna-toplarna "Usine d'electricite de Metz"

Projekt obsega tudi vgradnjo novega elektroagregata s
kondenzacijsko turbino moči 16 MW, ki je začel
obratovati proti koncu leta 1992.
S temi ukrepi je podjetje potrojilo električno moč
kogeneracijskega postrojenja na sedanjih okoli 90 MW in
povečalo letno proizvodnjo električne energije s 100 na
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370 GWh. Letna proizvodnja toplote za
ogrevanje se je povečala z 241 na 250 GWh.

Kogeneracijska sistema sta v lasti elektropodjetja, ki je
vložilo investicijska sredstva in krije obratovalne stroške.
Proizvedeno električno energijo prevzema javno omrežje.
Toploto iz izpušnih plinov in hladilnega sistema motorjev
preko prenosnikov toplote prenašajo v sistem centralnega
ogrevanja. Kadar je poraba toplote v toplih gredah majhna,
višek toplote odvajajo preko zasilnega hladilnika, tako da
elektroagregata nemoteno delujeta s polno močjo.

daljinsko

Motorja sta vgrajena v zvočno izoliranih zabojnikih, tako
da ne povzročata prekomernega hrupa. Skupni izkoristek
postrojenja je 86 - 88 %, od česar je električni izkoristek
36 %, toplotni pa okoli 52 %.

PRIMER 14
Bolnišnica "Bellvitge" - storitveni
L'Hospitalet de Llobregat, Španija

Slika 31: Eden od kotlov na premog v UEM

sektor,

Bolnišnica "Princeps d'Espanya" v okviru kompleksa
Bellvitge je bolnišnica, ki obsega tri poslopja: samo
bolnišnico, upravno poslopje in šolo za medicinske sestre,
s skupno pokrito površino 80.000 m2, od česar zaseda
bolnišnica 54.000 m2 (slika 32). Bolnišnica ima 1.000
postelj, povprečna zasedenost postelj je 90 %.

Projekt je tudi omogočil diverzifikacijo goriv, saj je zdaj
mogoče tudi kurjenje z zemeljskim plinom. Razdelitev
letne izhodne energije po virih je zdaj naslednja: 596 GWh
iz zemeljskega plina, 514 GWh iz premoga, 100 GWh iz
trdnih komunalnih odpadkov in 20 GWh iz kurilnega olja.
Letni prihranki primarne energije znašajo 350 GWh
oziroma 20 %. Razen tega so za več kot 50 % zmanjšane
emisije trdnih delcev, emisije CO2, SO2, NOX in
ogljikovodikov pa za več kot 25 %.

Letna poraba je okoli 9.900 MWh električne energije in
okoli 11.000 MWh toplote v obliki pare (približno 16.500
ton pare tlaka 10 bar) za pridobivanje tople vode, za
ogrevanje prostorov, sterilizacijo in pranje.

Investicijski stroški do danes znašajo 31 milijonov ECU.

PRIMER 13
"Zaadunie BV"
Nizozemska

-

vzgoja

sadik,

De

Lier,

Ta farma sadik s pridelovalno površino 55.000 m2 v
glavnem prideluje sadike in lončnice, razen tega pa še
določene povrtnine, npr. papriko.
Leta 1989 je državno elektropodjetje na farmi vgradilo dva
kogeneracijska agregata. Gre za batna motorja z močjo
460 kW (slika 31), odpadno toploto motorjev pa
izkoriščajo za ogrevanje toplih gred.

Slika 33: Bolnišnica "Bellvitge"

Za znižanje visokih energetskih stroškov bolnišnice so se
odločili za vgradnjo kogeneracijskega sistema za
pridobivanje električne energije in pare. Izbrani sistem
temelji na plinski turbini moči 550 kWe in kotlom na
odpadno toploto z vgrajenim dogrevalnim gorilnikom, ki
proizvaja 2,2 - 4,5 t/h pare tlaka 10 bar. Postrojenje
pokriva tretjino porabe električne energije bolnišnice in
70 % porabe toplote.
V prvem letu obratovanja (1990) je bilo pridobljene
2.700 MWh električne energije, pri porabi 15.000 MWh
zemeljskega plina. Pokrivanje dodatnih potreb po toploti
Slika 32: Elektroagregata v farmi sadik "Zaadunie BV"
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je povečalo skupno porabo zemeljskega plina še za
4.000 MWh.

odpadno toploto. Ob sočasni proizvodnji 6 MW električne
energije, 20 t/h pare in 4,8 MW toplote za vročevodni
sistem je možno doseči 87 % izkoristek. Poleg tega pa je
postroj ugoden zaradi zmanjševanja emisij ogljikovega
dioksida, majhne pa so tudi emisije dušikovih oksidov.

Čeprav so plinsko turbino zaradi vzdrževalnih del za
določeno obdobje ustavili, so z delovanjem in
učinkovitostjo energetske postaje popolnoma zadovoljni.
Celotni investicijski stroški projekta so bili 950.000 ECU,
vračilna doba investicije pa je 2,8 let.

Predvidena letna proizvodnja tega postroja je približno
50 GWh električne energije, 85.000 ton pare in 40 GWh
toplote. Predvideva se 96 % razpoložljivost celotnega
postroja.

Poleg pomembnih prihrankov stroškov energije
postrojenje zagotavlja tudi neprekinjeno oskrbo najbolj
občutljivih oddelkov bolnišnice z električno energijo in s
tem odpravlja nevarnosti zaradi prekinitev dobave
električne energije.

Proizvedena električna energija je namenjena predvsem
lastnim potrebam, to je za sistem daljinskega ogrevanja.
Proizvedena para je namenjena lastni rabi in tehnološkim
procesom industrijskih odjemalcev, preostali del pa se
pretvori v toploto za oskrbo odjemalcev, priključenih na
vročevodnem sistemu.

PRIMER 15
“Javno podjetje Energetika Ljubljana” – podjetje
za oskrbo mesta s toploto in plinom, Ljubljana

Skupni investicijski stroški so znašali okoli 1,2 milijarde
SIT (6,4 milijonov ECU). Glede na možne različne
obratovalne scenarije se bo investicija povrnila v 6 do 8
letih.

Sistem daljinskega ogrevanja Ljubljane, ki obratuje od leta
1961, s toploto oskrbujeta termoelektrarna-toplarna v
Mostah in toplarna v Šiški. Porabniki toplote so vezani na
enotni distribucijski sistem s skupno dolžino
vročevodnega omrežja preko 170 km. Porabniki pare se
oskrbujejo preko ločenih sistemov distribucije pare.
Skupna priključna toplotna moč odjemalcev je okoli 1.100
MW.
Z daljinskim ogrevanjem se v mestu Ljubljana oskrbuje
slaba polovica vseh objektov, v celoti pa so oskrbovana
večja strnjena naselja, območja z gostejšo pozidavo in
center mesta.
Priključeno je približno 50.000 stanovanj, kar predstavlja
slabo polovico odjemalcev. Drugo polovico predstavljajo
odjemalci v javnih, poslovnih in industrijskih objektih.

Slika 34: Plinska turbina v “Energetiki Ljubljana”

V toplarni Šiška, ki je imela do leta 1998 vgrajene le
vročevodne in parne kotle skupne toplotne moči 373 MW,
so se pri nadaljnji širitvi energetskega vira odločili za
postopno uvedbo soproizvodnje toplote in električne
energije, ki zagotavlja najučinkovitejšo izrabo goriv in s
tem nižje stroške energetske oskrbe in manjše
obremenjevanje okolja.
Tako je bila v letu 1998 izvedena prva faza širitve s
postavitvijo postroja s plinsko turbino in parnim kotlom na
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