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1 Les kot vir energije 

 

1.1 Uvod 
Pomen gozdov, ki so dragoceni ekosistemi za 
ohranjevanje naravnih eksistenčnih osnov za 
človeštvo, je nesporen. Nadalje lahko gozdovi kot 
ponor ogljika in vir surovine lesa doprinesejo k 
globalnemu zniževanju ogljikovega dioksida. Z 
gospodarjenjem z gozdovi negujemo domačo 
kulturno krajino. Gozdno in lesno gospodarstvo 
spadata med pomembnejše veje gospodarstva v 
srednji Evropi.  
 
Gospodarjenje z gozdovi temelji na načelih 
trajnostnega in naravi prijaznega gozdarstva. Na 
okoljski konferenci v Riu de Janeiru so opredelili 
pojem trajnostnega razvoja 
"sustainable_development" kot temelj načina 
gospodarstva v prihodnosti; prvotno pojem izhaja iz 
gospodarjenja z gozdovi. To med drugim pomeni, da 
dolgoročno ohranjamo ekološke, ekonomske in 
socialne vidike gozdov.  
 
Les je najpomembnejša domača, obnovljiva surovina 
in mora biti kar najboljše kvalitete za najrazličnejša 
področja uporabe. Velika raznolikost vrst lesa in 
lesnih izdelkov ter njihove tehnične in oblikovalske 
lastnosti omogočajo uporabo na različnih področjih: 
stavbnem, papirniškem, in za uporabne predmete. 
Les prevzema dostikrat nosilno vlogo. 
 
Sodobna raba lesne energije je pridobila na pomenu 
v zadnjih 15 letih s peleti in sekanci kot gorivom. 
Lesno gorivo nastaja pri vseh fazah obdelave. Ob 
zgorevanju ne prihaja do sproščanja dodatnega 
ogljikovega dioksida, saj se v atmosfero odvaja le 
količina, ki je bila shranjena med rastjo. 
 

1.2 Pomen lesne energije 
Pomen lesne energije v Švici  

V Švici les pokriva okoli 5 odstotkov potreb po toploti 
ali 2,5% celotne porabe energije. 
 
Lesna energija je poleg vodne energije drugi 
najpomembnejši obnovljivi in obenem tudi drugi 
najpomembnejši domači energetski vir. Zaradi 
posledic podnebnih sprememb z zgorevanjem 
fosilnih goriv ter končnosti virov energije pa danes 
pripisujemo lesu kot surovini in viru energije vedno 
večji pomen.  
 
Lesna energija so po eni strani drva iz gozda, to so 
polena za peči in kotle na ročno upravljanje ter 
sekanci za avtomatska kurišča. Po drugi strani pa 
postaja izraba lesa v oblikah odpadnega lesa, lubja, 
žaganja, ivernih plošč ali drugih različnih odpadkov, 
ki nastanejo pri obdelavi lesa, vedno bolj pomembna. 
Ta preostali les lahko smotrno uporabimo za lesno 
gorivo in ta je danes že več kot 50% porabe lesne 
energije. Pri rušenju stavb in pri odstranjevanju lesnih 

proizvodov prihaja do odsluženega starega lesa, ki 
ga prav tako lahko energijsko izrabimo, vendar ga 
zaradi svojih sestavin lahko uporabimo le v kotlih z 
ustreznim čiščenjem dimnih plinov. 
Ker lahko les kot naravno in učinkovito surovino, po 
tem ko smo ga uporabili kot gradivo, izkoristimo še 
kot vir energije, se gradnja z lesom in ogrevanje z 
lesom idealno dopolnjujeta.  
 
Pomen lesne energije v Nemčiji 
Po razpoložljivih statističnih podatkih je v Nemčiji na 
voljo okoli 270 PJ iz lesa. To ustreza približno 2% 
porabe primarne energije. Situacija v posameznih 
zveznih deželah je zelo različna: medtem ko 
Bavarska z 3,2% deležem lesne energije pri porabi 
primarne energije zaseda prvo mesto, pa dosegajo 
zvezne dežele Brandenburg, Severno Porenje-
Vestfalija, Saška in Saška-Anhalt vrednosti le od 0,2 
do 0,5%. V zvezni deželi Baden-Württemberg je 
delež 1,2%, v zveznih deželah Thüringen in 
Mecklenburg-Vorpommern pa 1,1%. 
 
V Nemčiji so pomemben del izrabe energije iz 
biomase trda goriva, predvsem odpadki iz kmetijstva 
in gozdarstva. Les kot biomasa postaja vedno bolj 
pomemben. Približno 90% trdih goriv, ki jih trenutno 
uporabljajo v Nemčiji, se pridobiva iz lesa. Predvsem 
se uporablja „klasično“ poleno, vedno bolj pa se 
uporablja tudi sekance in stiskance, torej lesne pelete 
in brikete. Vzpostavitev logističnih sistemov kot tudi 
napredek pri pridobivanju drobnega lesa z uporabo 
procesorjev, npr. samovozni spravljalnik za sekance, 
so pripeljali do zmanjšanja stroškov pri pripravi 
sekancev. To je pomembno prispevalo k izboljšanju 
ekonomičnosti postrojenj za proizvodnjo toplote. V 
preteklih letih je bilo opaziti veliko povečanje 
ogrevanja na pelete. Poudarka pri uporabi ogrevanja 
na pelete so deležne eno in več družinske hiše, pa 
tudi večji porabniki se v povečanem obsegu ogrevajo 
s peleti, kot npr. stanovanjska naselja, bazeni in 
šolski centri. 
 
Pomen lesne energije v Avstriji 
Po najnovejših statističnih podatkih, ki so na voljo za 
leto 2001, pokrivajo les in druga biomasa okoli 
10,4_% avstrijske bruto domače porabe (glej tabelo 
1.1). Z deležem okoli 52% zavzema uporaba drv za 
proizvodnjo energije najpomembnejše mesto. Lubje, 
sekance, stranske izdelke pri žaganju ter slamo (z 
deleži okoli 4,5%, 3,5%, 3,9% in 0,9%) uporabljajo 
predvsem v žagah in v lesno predelovalni industriji za 
pridobivanje procesne toplote in pri kotlih za daljinsko 
ogrevanje; brikete in pelete (z deleži okoli 1,6% in 
0,3%) pa uporabljajo pretežno v posamičnih kotlih za 
ogrevanje prostorov. Več kot dve tretjini lesnega 
goriva se porabi v nizkotemperaturnem območju, 
torej za ogrevalno toploto prostorov, po eni strani v 
posameznih pečeh ali kotlih centralnega ogrevanja 
malih porabnikov, po drugi strani pa v kotlarnah z 
omrežji daljinskega ogrevanja. Preostala tretjina 
lesnega goriva se porabi v termoelektrarnah in 
toplarnah, za istočasno proizvodnjo električne 
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energije in toplote (SPTE), a tudi za procesno toploto 
[49].  
 
V smislu trajnostnega krožnega gospodarstva naj bi 
obnovljive surovine izrabili čimbolj učinkovito in 
večkrat. Glede na to se povečuje pomembnost izrabe 
nastalih količin starega lesa. Po podatkih državnega 
načrta za gospodarjenje z odpadki Republike Avstrije 
iz leta 2001 je odpadkov od ivernih plošč (vključno s 
prahom in gošča iz proizvodnje) v območju 250.000 
ton letno [50]. Neonesnažene lesne embalaže in 
lesnih odpadkov je okoli 230.000 ton letno. Letna 
količina železniških pragov se giblje okoli 5.000 ton, z 
oljem impregniranega lesa pa okoli 9.400 ton. 
Strokovnjaki menijo, da se v Avstriji pretežen del 
gradbenega lesa in lesa podrtih poslopij snovno 
predela (okoli 200.000 ton letno), termično 
izkoriščanje lesa trenutno zavzema le drugo mesto 
(približno 60.000 ton) [51]. Dejanske količine starega 
lesa (ki ga odstranijo in naberejo fizične osebe ter 
uporabijo na podeželju za ogrevanje) pa verjetno 
presegajo znane količine. Odstranjevalci in 
komunalna podjetja le redko razvrščajo odpadni les iz 
ruševin v kakovostne razrede.  
 
Delež lesne energije 
Do srede 19. stoletja je gospodarska proizvodnja 
temeljila skorajda izključno na izkoriščanju lesa, 
vetra, vode in na delu mišic. Z industrializacijo 
koncem 19. stoletja je prevzel premog, sredi 20. 
stoletja pa nafta in plin osrednjo vlogo pri preskrbi z 
energijo. S tem je povezan tudi skokovita rast 
svetovne porabe energije. Tako se je npr. poraba 
energije v Švici od konca 2. svetovne vojne povečala 
za osemkrat. Povprečna svetovna poraba primarne 
energije danes je okoli 2 kW na osebo (podano kot 
energijski tok) ali okoli 50 kW h na dan na osebo. To 
je približno 25-krat več, kot človek potrebuje za 
prehrano in ustreza energijski vrednosti 4 litrov 
kurilnega olja ali 10 kg suhih drv na dan. V Švici je 
povprečna poraba z upoštevanjem sive energije okoli 
6,5 kW na osebo ali 160 kW h na dan na osebo.  
Svetovna potreba po energiji se danes pokriva 
izključno iz neobnovljivih virov energije. Le 17% 
energije se pridobiva iz obnovljivih virov energije, od 
tega je glavni delež svetovne porabe, ki se ga 
proizvede z biomaso (les, gnoj ostanki iz kmetijstva) 
11%. V industrijskih deželah je delež obnovljivih virov 
energije vsekakor bistveno manjši, le 5%. Švica se 
lahko zaradi svoje vodne energije, Avstrija pa zaradi 
vodne energije in energije biomase ponašata z za 
industrijske dežele nadpovprečnim deležem 
obnovljivih virov energije, Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 Poraba primarne energije v industrijskih 
državah, svetu, Švici, Nemčiji in Avstriji. Viri: [52, 55, 
56] 
 
*  Les 2,5%, odpadki 1,7% 
**  Les (drva, sekanci, lubje, stranski produkti žaganja, 

briketi, peleti ) 7,6%; slama 0,1%; odpadki (bioplin/plin 
iz čistilnih naprav/deponijski plin, odpadni lug in gorljivi 
odpadki) 2,7% 

***  vsebuje toploto okolice, sončna in vetrna energijo 
 
 

 Industrijske 
države Svet CH 

1998 
DE 

2001 
AT 

2001 

Neobnovljivi viri 
energije: 

95% 83% 83% 97% 77%

jedrska energija: 5% 6% 9% 13%
fosilna goriva: 90% 77% 74% 84% 77%
nafta: 40% 32% 62% 38% 42%
premog: 30% 25% 1% 24% 12%
zemeljski plin: 20% 20% 11% 22% 23%

Obnovljivi viri 
energije: 

5% 17% 17% 3% 23%

les in druga 
biomasa: 

< 1% 11% 4%* 2% 10,4%**

vodna energija: 5% 6% 12% 0,6% 12%
neposredno sonce 
in veter: 

< 1% < 1% < 1% 0,4% 0,6%***

 
 
Zakaj lesna energija? 
 

1. Narodnogospodarsko smiselna 
− večja raznolikost oskrbe z energijo 
− neodvisnost v kriznih obdobjih 
− izkupiček za lesno in gozdno gospodarstvo 
− ustvarjanje vrednosti na lokalni in 

regionalni ravni  
2. Okolju prijazna 

− obnovljiva 
− CO2 nevtralna 
− krajši in manj tvegan transport, manj 

tvegana predelava in skladiščenje 
− manjša uporaba okolju škodljive energije, 

ki onesnažuje 
3. Udobna 

− višja tehnična raven, manjši stroški 
vzdrževanja 

− večstranska uporaba 
− večje udobje 
− s pridružitvijo združenju za prodajo toplote 

pridobimo v hiši več prostora 

 
Subvencioniranje v Švici  
Negativne posledice naše rabe energije se kažejo v 
spremenjenem podnebju, posledice so tudi 
onesnaževanje zraka, zemlje in voda s škodljivimi 
snovmi. Ker je oskrba z energijo obenem tudi ključna 
funkcija naše civilizacije, je potrebno energijo 
zagotavljati trajno. Zato si je država v okviru 
akcijskega programa Energija za Švico postavila za 
cilj v prihodnosti zagotoviti trajnostno energijo. Z 
zakonom o CO2 in podpisom Kjotskega protokola se 
je Švica poleg tega obvezala, da bo emisije CO2 do 
leta 2010 znižala za 10% v primerjavi s stanjem iz 
leta 1990. Ta cilj naj bi najprej poskušali doseči s 
prostovoljnimi ukrepi. Če to ne uspe, kar je 
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pričakovati glede na sedanje izkušnje, bo švicarski 
državni svet predvidoma leta 2004 parlamentu 
predlagal uvedbo dajatve za CO2. 
 
V okviru akcijskega programa Energija za Švico se 
že danes podpira učinkovito rabo energije kot tudi 
uporabo obnovljivih virov energije. Les od vseh 
obnovljivih virov energije kaže največji potencial za 
izrabo energije s pomočjo zanesljivih tehnologij. In to 
s sorazmerno nizkimi dodatnimi stroški v primerjavi s 
konvencionalnimi rešitvami na fosilna goriva. V okviru 
programov za subvencioniranje v nekaterih kantonih 
lahko kurišča na les prejmejo finančna sredstva. 
Pristojna služba za subvencije je Lesna energija 
Švica z agencijami v nemški in zahodni Švici. 
 
Subvencioniranje v Nemčiji 
V Nemčiji razlikujejo med javnim subvencioniranjem s 
strani države, zveznih dežel, občin ter iz privatnih 
finančnih sredstev. Javno financiranje zagotavlja 
predvsem nepovratna investicijska sredstva ali 
ugodnejša posojila, v posameznih primerih tudi 
davčne olajšave in financiranje obratovalnih stroškov. 
Primer pomoči po zakonski poti je Zakon o 
obnovljivih virih energije (Erneuerbare-Energien-
Gesetz - EEG). Privatna finančna sredstva se v obliki 
prostovoljnih prispevkov ali npr. v obliki pokrivanja 
investicijskih stroškov podeljujejo predvsem 
podjetjem za oskrbo z energijo. Subvencije, 
predvsem pa programi javnega subvencioniranja so 
lahko povezani z raznolikimi pogoji, glede načina ali 
izvora uporabljenega goriva, vrednosti emisij, 
najmanjše stopnje učinkovitosti kotla na les. Leta 
2000 je bilo postrojenjem za ogrevanje na biomaso 
za proizvodnjo toplote dodeljenih okoli 12% javnih 
finančnih sredstev s področja obnovljivih virov 
energije (brez občinskih finančnih sredstev).  
 
Dodeljena finančna sredstva so praviloma t.i. 
„izgubljena sredstva“, saj so nepovratna finančna 
sredstva. Višine subvencij so lahko zelo različne. 
Višina subvencij je odvisna od različnih dejavnikov. 
Pogosto je obseg financiranja odvisen od tehničnih 
veličin (npr. moči, dolžine toplotne napeljave, 
prostornine stavbe, površine kolektorja), finančna 
sredstva se nato med drugim dodeljuje tudi odvisno 
od višine investicij ali v obliki fiksnega zneska. 
Takšna dodeljena finančna sredstva večinoma ne 
pokrivajo več kot 25% investicij. 100% financiranje 
investicij je možno le z ugodnejšimi posojili. Posojila 
so lahko bolj ugodna od običajnih posojil zaradi 
manjših obresti, načina odplačevanja ali delnega 
odpisa dolgov. V Nemčiji se v posameznih primerih 
omogoča tudi davčne olajšave pri rabi energije iz 
obnovljivih virov energije. Takšen primer je ekološki 
davek, ki obdavčuje rabo fosilnih virov energije, 
vendar pa finančno ne obremeni proizvajanja toplote 
ali pogonskih goriv, ki se jih pridobiva iz obnovljivih 
virov energije (lokalno in daljinsko ogrevanje, 
biodizel). 
 
Aktualen seznam o možnostih financiranja v Nemčiji 
je dostopen na internetnem naslovu www.carmen-
ev.de. Primer programov financiranja v Nemčiji je 
program nemškega zveznega Ministrstva za okolje, 
varstvo narave in jedrsko varnost, ki želi s finančnimi 
spodbudami vzpodbuditi trg k prehodu na uporabo 
obnovljivih virov energije. Program se je začel 
septembra 1999 in bo trajal do leta 2006. Pristojna 

služba za subvencije je nemški Zvezni urad za 
gospodarstvo in nadzor izvoza (Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA) v Eschbornu 
(www.bafa.de). Ugodna posojila nudi tudi Kreditni 
zavod za obnovo (Kreditanstalt für Wiederaufbau - 
KfW) (www.kfw.de). Tudi posamezne zvezne dežele 
nudijo možnosti financiranja za obnovljive energije. 
Na Bavarskem so leta 1990 izdelali »Skupni koncept 
obnovljivih surovin«. Do leta 2003 je v okviru tega 
skupnega koncepta prejelo finančna sredstva več kot 
100 kotlarn na les. Koncept subvencioniranja se 
sedaj prilagaja vsakokratnemu stanju proračuna. 
 
V zvezni deželi Baden-Württemberg se kotlarne na 
les subvencionira preko programa Lesna energija 
Baden-Württemberg. Subvencioniranje se izvaja v 
obliki investiranja, ki je sestavljeno iz različnih 
komponent (kotel, toplovodno omrežje, čiščenje 
dimnih plinov) in dosega približno 15% stroškov. Do 
sedaj je bilo takšne oblike subvencioniranja deležnih 
150 postrojenj za ogrevanje. Finančne pomoči ureja 
in dodeljuje deželna uprava, nadaljnje informacije si 
je moč ogledati na internetnem naslovu www.wald-
online-bw.de. Kotli na pelete se financira v okviru 
direktive Varstvo okolja plus, informacije v povezavi s 
tem so dostopne na www.klimaschutz-plus.baden-
wuerttemberg.de.  
 
Posebej podjetja, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo kot glavno ali dodatno dejavnostjo, lahko 
izkoristijo možnost do leta 2005 za dodatne 
subvencije kot npr. za prehod na kotle na okolju 
prijazne vire energije (npr. kotli na biomaso), ki se 
dodeljujejo v okviru programov za spodbujanje 
investicij v kmetijstvu. Te se deloma razlikujejo glede 
na deželo. Informacije dodeljuje nemško Ministrstvo 
za varstvo potrošnikov, prehrano in kmetijstvo 
(Bundesministerium für Verbraucherschutz, 
Ernährung und Landwirtschaft - BMVEL) v Bonnu 
(www.verbraucherministerium.de) ali krajevno 
pristojne službe za kmetijstvo.  
 
Subvencioniranje v Avstriji 
Postavitev kotlarn na les z omrežjem daljinskega 
ogrevanja v Avstriji financirajo tako država kot tudi 
dežele s pokrivanjem investicij. Na tem področju 
varovanja okolja lahko Avstrija zmanjša emisije CO2 
za 500.000 ton, kar lahko odločilno pripomore k 
doseganju ciljev Kjotskega protokola. Da bi ta 
potencial lahko izkoristili, je na področju finančnih 
instrumentov potrebno tesno sodelovanje dežel v 
okviru Programa za razvoj podeželja.  
 
Prošnje za pridobitev subvencij za kotlarne na les z 
omrežjem daljinskega ogrevanja v Avstriji je treba z 
izjemo kmetijskih kotlarn na les nasloviti na 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH, kjer se 
tudi rešujejo. 
 
Subvencije za kotlarne na les v kmetijstvu z 
daljinskim omrežjem do velikosti 4 MW (največja 
potrebna toplotna moč goriva celotnega postrojenja v 
končni izgradnji) se dodatno dodeljujejo v okviru 
avstrijskega Programa za razvoj podeželja, kmetijskih 
subvencij kot tudi financiranja deželnih programov. 
Kmetijske projekte je treba oddajati na ravni dežele 
(Urad deželne vlade, Kmetijska zbornica).  
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Razlikuje se med subvencijami »De-minimis« in 
subvencijami, ki presegajo mejo »De-minimis«. V 
kategorijo subvencije »De-minimis« spadajo vse 
podjetju ali projektu dodeljene subvencije v 
časovnem obdobju treh let do maksimalnega obsega 
100.000,00 €. Pri subvencijah »De-minimis« služijo 
za osnovo za dodelitev subvencije celotni, okoljsko 
relevantni investicijski stroški. Pri subvencijah 
kategorije nad mejo »De-minimis« pa osnovo za 
subvencijo tvorijo vsi dodatni, okoljsko relevantni 
stroški. Dodatni, okoljsko relevantni stroški se 
ugotavljajo z razliko stroškov standardiziranega 
referenčnega scenarija od celotnih, okoljsko 
relevantnih stroškov. 
 
Standardna osnova subvencioniranja pokriva pri 
subvencijah »De-minimis« največ 30% celotnih, 
okoljsko relevantnih, investicijskih stroškov in pri 
projektih nad mejo subvencij »De-minimis« do največ 
40% dodatnih, okoljsko relevantnih, investicijskih 
stroškov (vendar največ 30% celotnih, okoljsko 
relevantnih, investicijskih stroškov). Osnove in pogoji 
financiranja kmetijskih kotlarn na les z omrežji za 
daljinsko ogrevanje se določa na deželni ravni in so 
opredeljene specifično glede na deželo.  
 
Da bi v Avstriji ohranili subvencije za kotlarne na 
daljinsko ogrevanje, morajo biti zanje načeloma 
izpolnjeni tehnično gospodarski standardi v skladu z 
pisnimi navodili ÖKL Merkblatt 67 za kotlarne na les 
za daljinsko ogrevanje [20]. Nadalje je potrebno 
utemeljiti sofinanciranje posamezne zvezne dežele (v 
razmerju država 60%, zvezna dežela 40%). 
Aktualne smernice za financiranje v Avstriji [54] je 
mogoče dobiti pri lokalnih kmetijskih postrojenjih za 
daljinsko ogrevanje na biomaso ali na deželni ravni 
pri Službah deželnih vlad ter kmetijskih zbornicah.  

1.3 Izvor in potencial 
 
Izvor 
Lesno gorivo za energijsko izkoriščanje delimo po 
izvoru v tri kategorije, za katere veljajo tako glede 
zgorevanja, kakor tudi glede odstranjevanja pepela 
različni predpisi: 
 
▪ neobdelan les iz gozda in iz žagarstva, 

▪ lesni ostanki iz lesno predelovalnih obratov 
(mizarstvo, tesarstvo, izdelovanje pohištva itd.), 

▪ star les podrtih stavb, embalaž in pohištva. 

Poleg neobdelanega lesa iz gozda in ostankov lesa 
iz lesno predelovalne industrije, pridobiva tudi star 
les na pomenu. Za postrojenja, v katerih se 
izkorišča star les, veljajo strožja pravila kar zadeva 
emisije in ravnanje z odpadnimi ostanki.  

 
Pričujoči dokument obravnava kotlarne na les, v 
katerih se izkorišča neobdelan les (lesna energija iz 
gozda in iz žagarstva) in lesne ostanke iz mizarstva 
in drugih lesno predelovalnih obratov.  

Potencial v Švici 
Leta 2002 so v Švici kurišča na les porabila okoli 2,6 
milijonov kubičnih metrov lesa. S tem so nadomestili 
500.000 ton kurilnega olja in prihranili naši atmosferi 
1,5 milijonov ton dodatnega CO2. 
 
Pri letni porabi okoli 2,6 milijona kubičnih metrov je 
kratko do srednjeročno razpoložljiv potencial približno 
5 milijonov kubičnih metrov, teoretično pa je potencial 
celo 7 milijonov kubičnih metrov. To količino bi lahko 
energijsko uporabili brez prekomernega izkoriščanja 
gozdov, ali z uporabo drugega, bolj kvalitetnega 
konkurenčnega lesa.  
 
Od 2,6 milijonov kubičnih metrov v letu 2002 
porabljenega lesa je bilo okoli 41% uporabljenih v 
pečeh in kotlih na drva, približno 47% v avtomatskih 
kuriščih in okoli 12% v kuriščih na star les. Število 
letno postavljenih avtomatskih kotlov je v povprečju 
125 kotlov za območje moči od 70 do 500 kW in okoli 
25 z močjo nad 500 kW. 
 
Domačo porabo lesnega goriva lahko pri trajnostnem 
načinu gospodarjenja z gozdovi še podvojimo ali 
potrojimo. Izraba potenciala je smiselna iz več 
razlogov: po eni strani lahko z nadomeščanjem 
fosilnih goriv zmanjšamo izpust emisij CO2 v 
atmosfero. Po drugi strani pa les ustvarja nova 
delovna mesta v lastni deželi, in to predvsem v 
regijah na obrobju. Večja izraba lesa predvsem 
spodbuja negovanje gozda, da bi ohranili njegove 
številne funkcije: gozd preprečuje plazove, erozijo in 
padajoče kamenje. Gozd je tudi kraj za počitek. Pri 
lesni energiji odpadejo dolgi transporti, uporaba sive 
energije je majhna, prav tako odpadejo okoljska 
tveganja zaradi nesreč pri transportu in razlitja. 
  
Potencial v Nemčiji 
Leta 2002 je v Nemčiji obratovalo približno 8 
milijonov kurišč na les izključno za pripravo toplote. 
Med njimi je bilo največ najmanjših postrojenj (< 15 
kW nazivne toplotne moči) po številu več kot 7,5 
milijonov. Na obrtno industrijskem področju se število 
postrojenj do 1 MW toplotne moči giblje od 200.000 
in 400.000 postrojenj, z območjem moči več kot 1 
MW se število postrojenj ocenjuje na 1.000. Ocena 
porabe goriva vseh postrojenj je približno 221 PJ/a 
[55]. Tehnični potencial gozdnega lesa (vključno z 
lesom, ki ga pridobijo z urejanjem krajine), industrijski 
ostanki lesa ter star les ocenjujejo na 598 PJ/a [56]. 
Na trgu lesnega goriva se kaže hiter razvoj. Tako se 
je npr. razpoložljiva produkcijska zmogljivost za 
lesene pelete od leta 2000 do 2003 povečala za 
desetkrat na okoli 130.000 t/a. 
 
Potencial v Avstriji 
Skupna poraba lesa in druge biomase v Avstriji je bila 
glede na [49] leta 2001 okoli 134 PJ, pri čemer je na 
lesna goriva (drva, lubje, gozdni sekanci, stranski 
produkti žaganja, briketi, peleti, star les) odpadlo 
okoli 99 PJ. Skupna vrednost, podana v rubriki 
energetska izraba 2001, v tabeli 1.2 se ne ujema v 
celoti z zgoraj navedeno statistiko [49]. Odstopanja je 
pripisati dejstvu, da so bili uporabljeni različni 
podatkovni viri kot osnova za izračun. 
  
Ocena srednjeročnega potenciala različnih lesnih 
goriv je prikazana v tabeli 1.2. Iz podatkov sledi, da je 
do leta 2010 izvedljiv potencial okoli 140 PJ/a. 
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Med 1988 do 2002 je bilo v Avstriji postavljenih 
skupno 45.737 kurišč na sekance in pelete s skupno 
močjo 3.248 MW (glej tabelo 1.5). Po številu 
prevladujejo pri avtomatskih kuriščih majhna 
postrojenja (toplotna moč kotla <100 kW), s številom 
42.500. Po letu 1997 je prišlo do povečanja števila 
postrojenj v tem območju moči, prav zaradi hitrega 
povečanja števila kurišč na pelete; leta 2001 je bilo 
5.000 novih postrojenj na pelete in leta 2002 4.500 
novih kurišč, katerih tržni delež se je v tem letu 
znatno povečal. Po raziskavi, ki jo je leta 2001 
izvedla Deželna kmetijska zbornica Spodnje Avstrije 
(Landeslandwirtschafts-kammer), je bilo leta 2001 
prodanih 5.364 kotlov na drva, leta 2002 pa je bilo 
prodanih 4.276 sodobnih tipsko preizkušenih kotlov 
na polena. Po podatkih Avstrijskega združenja za 
keramične peči (Österreichischer Kachelofen-
verband) je bilo keramičnih peči leta 2002 okoli 
450.000. Število postrojenj srednje moči (100 kW – 1 
MW) je bilo v času opazovanja 2.859, z močjo več 
kot 1 MW pa 419 postrojenj.  
V Avstriji se število kotlarn na les z daljinskim 
ogrevanjem zvezno povečuje. To je pokazala zadnja 
raziskava o številu in moči kotlarn na les z omrežji 
lokalnega daljinskega ogrevanja. V Avstriji je bilo do 
konca 2002 775 postrojenj z inštalirano močjo 878 
(glej sliko 1.1). V zadnjih letih je dodatno nastalo okoli 
500 kotlarn na les z lokalnimi daljinskimi omrežji 
(mikro omrežja) z manjšo močjo kot 100 kW na 
enoto. Kot upravljavci kotlarn na les z daljinskimi 
omrežji se do 70% (s 532 MW priključne toplotno 
močjo) pojavljajo kmečke interesne skupine, do 13% 
(129 MW) obrtna podjetja (predvsem lesno 
predelovalni obrati), do 7% (164 MW) večja podjetja 
za oskrbo z energijo in do 10% (52 MW) občine [57, 
58]. 
 

1.4 Raba lesne energije 
 
Zaradi povečanja koncentracije ogljikovega dioksida, 
kar je posledica zgorevanja nafte, plina in premoga, 
ter zaradi končnosti zalog fosilnih goriv pridobivajo 
obnovljivi viri energije v prihodnosti čedalje bolj na 
pomenu. 
Najpomembnejša oblika izkoriščanja lesne energije je 
priprava toplote. Povečano zanimanje obstaja tudi za 
istočasno proizvodnjo toplote in električne energije 
(SPTE) v toplarniških kogeneracijskih postrojenjih in 
za pridobivanje pogonskih goriv. Ob tem se 
razpravlja tudi o uporabi gorivnih celic in možnostih 
sinteze metana, ki bi lahko nadomestil zemeljski plin 
ter o metanolu kot kapljevitem gorivu, ki bi ga 
pridobivali iz sinteznega plina. 
 
Priprava toplote  
Lesna energija se skoraj izključno uporablja za 
pripravo toplote. Kot si lahko ogledamo v tabelah od 
1.3 do 1.5, toploto pripravljamo pretežno s kotli na 
drva z majhno toplotno močjo (< 20 kW). 
 
Proizvodnja električne energije in kogeneracija 
(SPTE) 
Za proizvodnjo električne energije iz lesa in druge 
biomase pridejo v poštev postopki zgorevanja, 
uplinjanja in pirolize, kot tudi različni vmesni (biološki) 
procesi. Tabela 1.6 prikazuje območje toplotnih moči, 
izkoristek ter stanje tehnike najpomembnejših 

postopkov za proizvodnjo električne energije iz lesa. 
Pri postrojenjih s parnim batnim strojem in parno 
turbino beležimo dolgoletne izkušnje na področju 
izrabe biomase. Tehnologija parnega vijačnega stroja 
je trenutno še v zgodnji razvojni fazi. Postrojenja z 
ORC (Organic Rankine Cycle) procesom so bili v 
zadnjih letih večkrat izvedeni. Odlikujejo jih 
enostaven način delovanja in predstavljajo danes 
stanje tehnike, vendar so z njimi povezani 
investicijski stroški zaenkrat še previsoki. Stirlingov 
motor predstavlja zanimivo alternativo v območju 
manjših moči (< 150 kWel). Prva pilotna postrojenja z 
električno močjo do 75 kW so bila realizirna, vendar 
je potrebno prilagoditi prenosnik toplote za lesna 
goriva, kot tudi razviti povezavo teh sistemov s tistimi 
za ogrevanje na les. Uplinjanje goriva v mirujoči 
lebdeči plasti za srednje moči in uplinjanje v vrtinčni 
lebdeči plasti za večje kotle obetajo prednosti glede 
izkoristkov, pri čemer je potrebno z izkušnjami in 
razvojem rešiti nekatere tehnološke ovire glede 
čiščenja plinov in določitve celotnega sistema 
sestavljenega iz uplinjevalnika, čistilnika plinov in 
motorja ali plinske turbine. Proizvodnja električne 
energije je navadno povezana z večjimi specifičnimi 
investicijskimi stroški kot primerljive izvedbe na 
fosilna goriva, zato jo je potrebno glede na 
ekonomske robne pogoje (prodajna tarifa, 
subvencija, stroški goriva, itd.) natančno preveriti. 
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Tabela 1.2  Energetska raba in tehnični potencial lesnih goriv v Švici, Nemčiji in Avstriji. Viri: [52, 56, 59, 58] 

Gozdni les vključno z lesom, pridobljenim z urejanjem krajine. (1 mio m3 lesnih goriv ustreza od 7 do 10 PJ, preračunano 
z 8.5 PJ na mio m3) 

 
 
Lesno gorivo   Švica Nemčija Avstrija 

 Energetska raba 
 2002 

Tehnični potencial Energetska 
raba 2002 

Tehnični 
potencial 

Energetska 
raba 2001 

Tehnični 
potencial 

 mio m3/a PJ/a mio m3/a PJ/a PJ/a PJ/a PJ/a PJ/a 

Gozdni les 1,2 10,2 2,5 21,3 166 444 83 110 

Odpadni les 1,1 9,4 1,8 15,3 43 58 16 26 

Star les 0,3 2,6 0,7 6 12 96 1 4 

Skupaj 2,6 22,2 5 42,6 221 598 100 140 
 
Tabela 1.3 Stanje postrojenj in raba lesnih goriv v Švici leta 2002 
 
 Stanje postrojenja Raba lesnih goriv 

  mio m3 

Kotli na polena in peči 654.700 1.083 

Avtomatska kotli na les   

 kotli na pelete 1.302 0,022 

 < 50 kW 2,785 0,077 

 izven lesno predelovalnih obratov > 50 kW 2.383 0,497 

 v lesno predelovalnih obratih > 50 kW 2.459 0,605 

 SPTE 3 0,016 

Skupaj avtomatskih kotlov 8.932 1,217 

Kotli na star les 45 0,331 

Sežigalnice odpadkov 29  

Skupaj 663.706 2,632 
 
 
Tabela 1.4 Stanje postrojenj in raba lesnih goriv v Nemčiji leta 2002 
 
 Stanje postrojenja Raba lesnih goriv 

 Število PJ/a 

Manjše kot15 kW; keramične, kaminske peči, ogrevalni in odprti kamini 7,5 mio  

od 15 kW do 1 MW 200.000 do 400.000  

več kot 1 MW 100.000 okoli 27 

Skupaj 8 mio. 180 
 
 
 
Tabela 1.5 Stanje ogrevalnih postrojenj na sekance in pelete v Avstriji; bilanca 1988 – 2002; Vir: [60] 
 
 
Leto 1988-95 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Vsota Moč 

razredi moči   Število [MW] 

< 100 kW 10.530 2.280 2.452 3.236 4.186 5.615 7.276 6.884 42.459 1.443
od tega centralno ogrevanje na pelete  425 1.323 2.128 3.466 4.932 4.492 16.766 

100 – 1000 kW 1.203 214 256 280 159 223 301 223 2.859 798

> 1 MW 141 34 45 50 42 27 54 26 419 1.007

 11.874 2.528 2.753 3.566 4.387 5.865 7.631 7.133 45.737 3.248
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Slika 1.1  Razredi moči kotlarn z daljinskimi omrežji v Avstriji leta 2002; Vir: [61]. Pojasnilo: izhodišče so postrojenja s 
skupno močjo 878 MW, skupno število postrojenj 775; povprečna toplotna moč 1.132 kW 
 
Tabela 1.6  Razred moči, izkoristek in stanje tehnike najpomembnejših postopkov proizvajanja električne energije iz lesa 
 

Vsi podatki se nanašajo na postrojenja, ki za gorivo uporabljajo les, razen kjer se razlikuje med lesom in 
fosilnimi gorivi (premog, nafta, plin) ηe = električni izkoristek neto, ηtot = ηe + ηkoristna toplota =  celotni izkoristek 
pretvorbe primarne energije. 

 
Termični  Stroji Razred moči 

Pe 
ηe ηtot Stanje Potencial 

procesi  MW % %   

Zgorevanje Parni batni stroj 0,02 – 2 8 – 20 < 80 zanesljiva 
tehnologija 

ηe majhen,  
visoki stroški 

 Parna turbina 
(les, enostopenjska) 

0,5 – 2 10 – 18 < 80 zanesljiva 
tehnologija 

ηe majhen,  
visoki stroški 

 Parna turbina 
(les, večstopenjsko) 

... 50 ... 30 < 80 zanesljiva 
tehnologija 

ηe srednje velik, srednje 
veliki stroški 

 Parna turbina 
(fosilna goriva) 

... 1000 ... 43 < 80 zanesljiva 
tehnologija 

ηe večji, nizki stroški, 
omejena uporaba lesa 

 Parni vijačni motor 0,5 … 2 10 – 15 < 80 demonstracijska 
postrojenja 

ηe majhen,  
visoki stroški 

 ORC 0,4 – 2 10 – 18 < 80 zanesljiva 
tehnologija 

enostaven način obra- 
tovanja, visoki stroški 

 Stirlingov motor 0,001 – 0,15 8 – 20 
 

< 85 pilotna postrojenja 
30 kWe, 75 kWe 

ηe večji, alternativa za 
majhna postrojenja 

 Zaprta plinska turbina 0,1 … > 10 cilj 20 – 30  koncept majhne tržne možnosti 

Uplinjanje Motor (uplinjanje na 
mirujoči lebdeči plasti)  

0,05 – 1 20 – 25 < 75 pilotna postrojenja ηe večji, alternativa za 
srednje velika potrojenja 

 Plinski motor / turbina 
(uplinjanje na mirujoči 
lebdeči plasti) 

1… 25 20 – 30 < 80 demonstracijska 
postrojenja 2 MWe 

ηe večji, obetavna alter-
nativa za večja potrojenja 

 Kombiniran proces s 
plinsko in parno 
turbina  
(uplinjanje na vrtinčni 
lebdeči plasti) 

5 – 25 pilotno 
postrojenje:37 

ciljna vrednost: 47

< 80 demonstracijska 
postrojenja 

6 MWe 

ηe velik, obetavna alter-
nativa za večja potrojenja 

 Gorivna celica 0,01 – > 10 cilj > 50  koncept  
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2 Ekološka primerjava z nafto in plinom 
 

2.1 Uvod 
 
Pri izbiri sistema ogrevanja in vira energije ima 
pomembno vlogo več dejavnikov. Odločitev za 
investiranje je praviloma v največji meri odvisna od 
stroškov, kot tudi gospodarnosti, udobja, zanesljivosti 
oskrbe z gorivom ter v nekaterih primerih tudi od 
prostorskih omejitev. Vendar sta za investiranje v 
energijske sisteme odločujoča dejavnika predvsem 
učinkovitost in okoljska sprejemljivost celotnega 
sistema oskrbe z energijo. Ta dva kriterija pa zahtevata 
dodatno oceno, ki je navadno povezana z znatno 
večjim trudom. V kolikor projekt predvideva takšno 
oceno, naj se, če je to možno, uporabi razpoložljive 
podatke. Zato v nadaljevanju sledijo opisi 
najpomembnejših izhodišč za primerno oceno in 
predstavitev podatkov za posamezne ogrevalne 
sisteme.  
 
 

2.2 Analiza življenjske dobe 
 
Za skupno oceno učinkovitosti in okoljske 
sprejemljivosti ogrevalnega sistema potrebujemo 
analizo življenjske dobe postrojenja, ki zajema porabo 
energije in obremenjevanje okolja v vseh fazah procesa 
od pridobivanja in priprave goriva, gradnje postrojenja 
pa vse do razgradnje postrojenja in odstranjevanja 
odpadnih snovi. Na osnovi analize življenjskega cikla 
lahko izvedemo različne ocene, pri čemer so za 
energijske sisteme predvsem zanimive sledeče metode, 
Slika 2.1: 
 
1. energijska bilanca za skupno porabo (primarne) 

energije in faktor energijske izkoriščenosti v 
življenjski dobi, 

 
2. ekološka bilanca po metodi eko-indikatorja,  
 
3. ekološka bilanca po metodi ekološke omejenosti,  
 
4. primerjava s pomočjo emisijskih faktorjev. 
 
Metoda 2 in 3 pri izračunu upoštevata vse vplive na 
okolje, metodi 1 in 4 v oceno ne vključujeta vplivov na 
okolje. 
 
 

2.2.1 Skupna poraba energije in faktor 
energijske izkoriščenosti v 
življenjski dobi. 

 
Za oceno učinkovite rabe energije se iz analize 
življenjskega cikla postrojenja določi skupno porabo 
energije v življenjski dobi [59]. Ta opisuje porabo 
primarnega vira energije, torej porabo zalog 
razpoložljivih nosilcev energije. Primera primarne 
energije sta energijska vsebnost surove nafte, ki je na 
razpolago na vrtini ali lesne mase, ki je na razpolago v 
gozdu. 
 
Med svojo življenjsko dobo postrojenje omogoča 
skupno proizvodnjo energije, ki jo glede na uporabo 
imenujemo sekundarna energija (npr. električna 
energija), ali kot jo imenujemo v danem primeru, 
koristna energija (npr. koristna toplota za ogrevanje 
stavb). Faktor energijske izkoriščenosti v življenjski dobi 
je definiran kot razmerje med skupno proizvodnjo in 
skupno porabo energije, Slika 2.1. 
 
Faktor energijske izkoriščenosti v življenjski dobi tako 
opisuje učinkovitost neke tehnologije pri rabi energijskih 
virov v celotni verigi pretvorb. V primeru lesnih 
sekancev je ob tem na primer upoštevano tudi gorivo 
potrebno za sekanje in transport lesa. Pri porabi 
energije je treba upoštevati, da poraba 1 litra dizelskega 
goriva v Evropi zaradi črpanja, rafiniranja in transporta 
povzroči porabo primarne energije okoli 1,25 litra 
dizelskega ekvivalenta v državi, kjer jo črpajo.  
 
Ker pa velja pri oceni razlikovati med obnovljivimi in 
neobnovljivimi viri energije, lahko faktor energijske 
izkoriščenosti v življenjski dobi določimo na dva načina: 
 
Faktor energijske izkoriščenosti v življenjski dobi (FEI) 
se določi z oceno vseh virov energije, obnovljivih in 
neobnovljivih. Ta ocena je na primer v pomoč pri 
primerjavi dveh energetskih sistemov na obnovljive vire 
energije z različno pričakovano stopnjo predhodne 
energijske porabe in različnim izkoristkom postrojenja. 
FEI tako omogoča primerjavo decentralnega ogrevanja 
na pelete, ki ima visok izkoristek in visoko stopnjo 
predhodne energijske porabe za izdelavo peletov, s 
kotlom na polena, ki ima nižji izkoristek, vendar manjšo 
predhodno porabo za predelavo goriva. Nasprotno pa 
FEI ni primeren za primerjavo obnovljivih virov energije 
z neobnovljivimi, ker ne upošteva njihovih temeljnih 
razlik.  
 
Zato definiramo faktor energijske izkoriščenosti v 
življenjski dobi za neobnovljivo energijo (FEINE), ki pri 
porabi energije upošteva le neobnovljive vire energije. 
Ocena ne zajema porabe obnovljivih virov energije npr. 
biomase, sonca in vetra. Vrednost faktorja energijske 
izkoriščenosti FEINE je torej za obnovljive vire energije 
lahko večja od 1 in opisuje učinkovitost obnovljivih virov 
za nadomeščanje sistemov na neobnovljive vire 
energije. Faktor energijske izkoriščenosti FEINE se zato 
predlaga kot primerno osnovo za primerjavo med 
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energetskimi sistemi na obnovljive in neobnovljive vire. 
Tabela 2.1 prikazuje primerjavo različnih toplotnih 
postrojenj na podlagi faktorja energijske izkoriščenosti 
FEINE. 
Največje vrednosti FEINE = 13 do 14 dosegajo 
ogrevalna potrojenja na les brez daljinskega ogrevanja. 
Predhodna poraba energije in energijske izgube v 
daljinskem omrežju vodijo k nekoliko nižjemu faktorju 
energijske izkoriščenosti z vrednostmi okoli 9 za 
značilne priključne gostote porabnikov. Ker dosegajo 
sodobni ogrevalni sistemi na olje in plin vrednosti 
faktorja energijske izkoriščenosti FEINE med 0,7 in 0,74, 
lahko z dobro izdelanim ogrevalnim sistemom na les, ki 
nadomesti postrojenje na neobnovljive vire energije, 
povečamo faktor energijske izkoriščenosti FEINE za od 
10 do 20 krat. Substitucijski potencial dobimo iz 
razmerja med faktorji energijske izkoriščenosti FEINE 
ogrevalnih sistemov na les ter ogrevalnimi sistemi na 
fosilna goriva. To pa pomeni, da lahko z enim litrom 
nafte, ki ga potrebujemo za postavitev in obratovanje 
ogrevalnih sistemov na les, nadomestimo 10 do 20 
litrov nafte, ki so potrebni za postavitev in delovanje 
ogrevalnega sistema na olje enake toplotne moči. Ker 
pa je raba fosilnih primarnih virov energije povezana s 
povečanimi emisijami CO2, je ta faktor (FEINE) istočasno 
tudi indikator učinkovitosti zmanjševanja emisij CO2 
fosilnih goriv, če je les pridobljen v skladu s trajnostnim 
vidikom gospodarjenja.  
 
Slika 2.1  Metode analize življenjskega cikla (Life cycle 
analysis, LCA) 
 

1. Skupna poraba energije (SPoE), navedena 
kot primarna energija in skupna proizvodnja 
energije (SPrE), podana kot sekundarna ali 
koristna energija: 

 
a) Faktor energijske izkoriščenosti FEI 

FEI=SPrE/SPoE z oceno obnovljivih in 
neobnovljivih primarnih virov energije 

b) Faktor energijske izkoriščenosti
FEINE = SPrE / SPoENE z oceno le 
neobnovljivih primarnih virov energije 
(NE=neobnovljivo) ta metoda omogoča 
primerjalno oceno učinkovitosti virov 
različnih energetskih sistemov. 

 
Primer: Tabela 2.1 

 
2. Ekološka bilanca z eko indikatorjem z 

zbiranjem podatkov o vplivih na okolje; to so 
podatki o radioaktivnosti, zmanjševanju 
ozonske plasti, težkih kovinah, 
kancerogenosti, poletnem in zimskem smogu, 
pesticidih, učinku tople grede, zakisanju in 
prekomernem gnojenju.  
Ta metoda omogoča primerjavo vseh vplivov 
na okolje, ki jih povzročajo različni energetski 
sistemi. Ker pa prihaja do popolnoma različnih 
vplivov na okolje, je za primerjavo potrebno 
subjektivna ocena pomembnih dejavnikov, npr. 
za primerjavo lesa z oljem ali plinom ali za 
ocenjevanje učinka tople grede. Primerjava 
energijskih sistemov z učinki v različnih delih 
procesa je tako otežena. 
 
Primer: Slika 2.2 

 

3. Ekološka bilanca po ekološki omejenosti 
podana v točkah onesnaževanja okolja (UBP), 
ocenjuje onesnaženje okolja v razmerju s 
postavljenim ciljem in aktualnem doseganju 
cilja v regiji ali deželi.  

 
Ta metoda omogoča enostavno oceno 
občutljivosti pomembnih dejavnikov vplivanja 
kot so npr. emisijske ogrevalnih sistemov na 
les. Vendar pa se skupna ocena ravna po 
deloma naključno določenih ciljih (npr. 
preseganju spodnjih ali zgornjih mejnih 
vrednosti), zato ocena te metode ni tako 
splošno veljavna kot ocena pri metodi eko 
indikatorja. 
 

4. Primerjava s pomočjo emisijskih faktorjev 
Primerja različne decentralne sisteme 
proizvodnje toplote s ogrevalnimi sistemi na 
biomaso daljinskim omrežjem. Pri tem se 
upošteva tudi emisije, ki nastajajo pri dobavi 
goriva. 

 
Tabela 2.1 Faktorji energijske izkoriščenosti 
neobnovljivih virov (FEINE) pri različnih ogrevalnih 
sistemih [TJ koristna toplota na TJ neobnovljivega vira 
primarne energije]; Viri: [59, 63]. 
 
 EFNE 

Oskrbovalna veriga [TJ/TJ] 

Peleti 8,30 

Sekanci, daljinsko ogrevanje 0,6 (MWh/a)/Trm 7,89 

Sekanci, daljinsko ogrevanje 1,5 (MWh/a)/Trm 8,96 

Sekanci, daljinsko ogrevanje 3 (MWh/a)/Trm 9,37 

Sekanci, lokalno ogrevanje 13,0 

Kotel na polena 13,8 

Kotel na kurilno olje s kondenzacijo vode v 
dimnih plinih 

0,70 – 0,72 

Ogrevanje z zemeljskim plinom s kondenzacijo 
vode v dimnih plinih 

0,74 

 

2.2.2 Ekološka bilanca z eko 
indikatorjem  

 
Ekološke bilance obsegajo analizo in oceno. Analiza 
onesnaževanja okolja je zahtevna in negotova. Danes 
so v različnih bazah podatkov na voljo podrobni osnovni 
podatki, npr. [60, 61, 62]. 
 
V primerjavi s skupno porabo energije v življenjski dobi 
je ocena vplivov na okolje povezana z dodatnimi 
negotovostmi. Po eni strani posledice posameznega 
onesnaževanja okolja kot je npr. vpliv emisije drobnega 
prahu na okolje, še niso zagotovo poznane in jih je 
težko ovrednotiti. Nadalje je treba regionalne učinke, 
npr. drobni prah, primerjati z globalnimi učinki, npr. z 
učinkom tople grede. Končno, in ta točka je še posebej 
pomembna pri primerjavi lesa s fosilnimi viri energije, 
pa je ocena močno odvisna od tega, na katero časovno 
obdobje se nanaša. Medtem ko emisije delcev danes 
povzročajo zdravstvene težave, pa bodo posledice 
učinka tople grede nosile predvsem bodoče generacije. 
Da bi v okviru ekološke bilance lahko omogočili 
kvantitativno primerjavo, je treba predvideti utežnostne 
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faktorje za popis teh vplivov. Takšno uteževanje lahko 
odločujoče vpliva na izid.  
 
Pri metodi z eko indikatorjem gre za zbiranje podatkov 
o različnih vplivih na okolje. Ta metoda nam lahko v 
mnogih primerih veliko pove. Pri primerjavi sistemov 
ogrevanja na fosilna goriva z sistemi ogrevanja na les 
ima pri oceni največjo težo ocena učinka tople grede, 
kot to lahko pokaže ekološka bilanca ogrevalnih 
potrojenj na les, zemeljski plin in kurilno olje, Slika 2.2, 
[63]. 
 
Kadar so učinki tople grede pri tej metodi visoko 
uteženi, kar pomeni, da napovedane škoda nastopi s 
klimatskimi spremembami, imajo kotli na les dva krat 
nižje obremenjevanje okolja kot pa potrojenja na plin in 
tri krat nižje obremenjevanje kot pri potrojenjih na nafto. 
V nasprotnem primeru pa, kadar je v »osnovni različici« 
učinek tople grede upoštevan z manjšo utežjo, pa se z 
najmanjšim obremenjevanjem okolja najbolj izkaže 
uporaba zemeljskega plina, medtem ko uporaba 
ogrevanje na olje in les izkazujeta približno enako 
stopnjo obremenjevanja. 
 

 
 
Slika 2.2 Obremenjevanje okolja je prikazano s 
točkami eko indikatorja na TJ koristne energije pri 
ogrevanju na olje, plin in les in ob upoštevanju učinka 
tople grede z veliko in majhno utežjo; Viri: [62, 66] 
 
 

2.2.3 Ekološka omejenost in vpliv 
posameznih škodljivih snovi  

 
Pri metodi ekološke omejenosti se izvaja ocena vplivov 
na okolje v primerjavi z določenim ciljem in aktualno 
stopnjo doseganja ali nedoseganja cilja. Pri ogrevanju 
na les ta metoda omogoča oceno vpliva posameznih 
škodljivih snovi.  
Ocena posledic na okolje v celotnem življenjskem ciklu 
pokaže, da pri kuriščih na les več kot 90% onesnaženja 
okolja nastane pri zgorevanju [63]. Učinki torej nastajajo 
koncentrirano in pri uporabniku, tako da predhodna 
poraba (npr. priprava lesa) nima več bistvenega 
pomena za obremenjevanje okolja. To je v nasprotju z 
emisijami, ki nastanejo pri predelavi nafte, kjer 
predstavljata dušikov oksid in emisije finega prahu, ki 
nastajata že v predprocesih, večino celotne količine 
emisij. Kurišča na les torej nudijo možnost znatnega 
zmanjšanja celotne obremenitve na okolje s tehnični 
ukrepi na samem kraju rabe energije, kar pa pri 
ogrevanju na nafto in plin ni mogoče. 
Potencial izboljšanja ekološke bilance ogrevalnih 
sistemov na les lahko pokažemo tudi z deleži 

posameznih škodljivih snovi. Obremenjevanje okolja 
današnjih kotlarn na les, ki nimajo filtra za fin prah, je 
predvsem posledica emisij dušikovega oksida in emisij 
drobnega prahu, ki skupaj povzročijo okoli 75% 
onesnaževanja okolja. Ekološko bilanco kurišč na les 
se lahko nadalje izboljša tako, da se v prvi vrsti 
zmanjšuje emisija dušikovega oksida in letečih prašnih 
delcev (pepela).  
 
Kakor prikazuje ta primer, lahko taka ekološka bilanca 
služi za ocenjevanje občutljivosti posameznih vplivov na 
okolje in za ocenjevanje možnih ukrepov za izboljšavo.  
 

2.2.4 Primerjava s pomočjo emisijskih 
faktorjev  

 
Pri metodi emisijskih faktorjev se izračuna letne količine 
emisij toplogrednih plinov (CO2, CH4, N2O) in različnih 
škodljivih snovi (CO, NOx, prah, SO2). Količina emisij 
vsebuje poleg emisij, ki nastanejo z zgorevanjem tudi 
emisije, ki nastanejo pri zagotavljanju uporabljenega 
goriva oz. končnega nosilca energije. Primerja se letne 
količine ene načrtovane kotlarne na les z daljinskim 
omrežjem in različnih decentralnih sistemov proizvodnje 
toplote v območju oskrbe s toploto preko toplovodnega 
omrežja, ki lahko poleg novogradnje zajema tudi staro 
gradnjo.  
 
Za izračun letnih količin emisij kotlarne na les mora biti 
znan podatek o letni potrebi po primarni energiji (lesa) 
celotnega postrojenja, glej poglavje. 6.3.8, ki jo dobimo 
z deljenjem letne proizvedene toplote s srednjim letnim 
izkoristkom proizvodnje toplote. Izgube toplovodnega 
omrežja so upoštevane v letni proizvodnji toplote. Če pa 
poznamo le podatek o letni potrebi po koristni toploti 
območja oskrbe s toploto, moramo pri izračunu v skladu 
s poglavjem 6.3.8 upoštevati izgubo toplovodnega 
omrežja in srednji letni izkoristek kotlarne na les. Letna 
količina določene snovi npr. CO2 se izračuna na 
naslednji način: 
 
 
JFCO2 = (JFCO2 zgorevanje + EFCO2 zagotav.goriva) ▪ letna potreba po 
primarni energiji 
 
pri čemer je 
 
JF CO2 - letna količina CO2 [kg /a] 
 
EF CO2 zgorevanje - emisijski faktor CO2 [kg /MWh končne energije] 
 
EF CO2 zagotav. goriva - emisijski faktor CO2 [kg/MWh končne 
energije/a] 
 
Letna potreba po primarni energiji [MWh končna energia /a] 
 
Izračuna se letne količine relevantnih snovi za kotlarno 
na les, pri tem se ne ponderira posameznih snovi. 
 
Za primerjavo pa se preračuna vse letne količine 
ustreznih toplogrednih plinov in škodljivih snovi za vse 
stare zgradbe, sanacijske projekte, načrtovane 
novogradnje v območju oskrbe s toploto. Za vsakega 
odjemalca toplote posebej se določi končna poraba 
primarne energije; v kolikor ta ni poznana se določi na 
podlagi letne porabe koristne toplote in srednjega 
letnega izkoristka sistema daljinskega ogrevanja za 
vsak objekt posebej glede na vrsto ogrevalnega 
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postrojenja Na podlagi določenih emisijskih faktorjev, 
glej prilogo 20, za vsako ogrevalni sistem posebej 
(kurilno olje, zemeljski plin, polena, sekanci, peleti in 
drugo) se izračunajo letne količine škodljivih emisij za 
vse posamezne kotle in seštejejo. Končno se izračunajo 
še letne količine škodljivih emisij za pripravo vsakega 
goriva posebej in dodajo k prejšnjim vrednostim.  
 
 
Emisijski faktorji toplogrednih plinov in škodljivih snovi 
za zgorevanje in zagotavljanje goriva različnih 
ogrevalnih sistemov (npr. sekanci, kurilno olje, 
zemeljski plin) so večinoma zbrani v bazi podatkov in so 
ažurirani v skladu z najnovejšim stanjem tehnike. 
Projektant mora paziti, da faktorji emisij ustrezajo 
najnovejšemu stanju tehnologije ali če ustrezajo srednji 
vrednosti sklopu kotlov, sestavljenem iz starih in novih 
kotlov. 20. poglavje vsebuje obširno zbirko emisijskih 
faktorjev, ki so specifični za posamezno državo. V Švici 
uporabljajo vrednosti, ki ustrezajo zadnjemu stanju 
postrojenj. V Nemčiji se najbolj pogosto uporabljajo 
podatki sistema GEMIS (Globales Emissions-Modell 
Integrierter Systeme [62]) in ustrezajo srednji vrednosti 
stanja postrojenj. V Avstriji so bile izvedene obsežne 
raziskave, ki vsebujejo podatke o vrednostih emisijskih 
faktorjev za zagotavljanje goriva in zgorevanje ter o 
srednjih letnih izkoristkih različnih sistemov ogrevanja 
[64]. 
 
Če se v kotlarni na les uvede novejša tehnologija za 
zmanjševanje emisij, potem lahko emisijski faktor 
izračunamo iz dosežene ali zagotovljene koncentracije 
emisij glede na tabelo 2.2 oz. 2.3 ali pa se izračuna z 
uporabo naslednje formule: 
 

u

normiranOspec,AG
xy H

V)W1(
EF 2

λ⋅⋅−
=  

 
 
W Vsebnost vode v gorivu [kgvoda/ kgvlažno gorivo] 
EF xy  [mg/Nm3 suhih dimnih plinov pri O2,normiran] 
Hu  [MWh/kg vlažnega goriva] 
λO2,normiran  2,1 (pri 11 vol. % O2 v suhih dimnih plinih) [ - ] 
λO2,normiran  2,63 (pri 13 vol. % O2 v suhih dimnih plinih) [ - ] 
VAG,spec  4,6 [Nm3 suhih dimnih plinov /kg suhega goriva 

pri λ=1] 
 
 



2. Ekološka primerjava z nafto in plinom                                                                      Priročnik za projektiranje 
 

20                                                                                                                       1. del Racionalna raba energije 

Tabela 2.2  Emisijski faktorji, pogojeni z zgorevanjem kotlarne na les, ki temeljijo na vrednosti emisij oz. mejnih 
vrednostih pri 11% vsebnosti O2 (brez zagotavljanja goriva) 
 
Emisije Mejna vrednost Emisijski faktorji pri 11 vol.% O2 

  Končna energija Koristna energija 

 pri 11 vol.% O2 mg/MJ oz. kg/TJ g/MWh mg/MJ g/MWh 

Prah 150 82 23 97 27 

 100 55 15 65 18 

 50 27 8 32 9 

 20 11 3 13 4 

NOx 400 220 61 259 72 

 300 165 46 194 54 

 250 137 38 162 45 

 100 55 15 65 18 

CO 1.000 550 153 647 180 

 500 275 76 323 90 

 250 137 38 162 45 

 100 55 15 65 18 

 
 
Tabela 2.3  Emisijski faktorji, pogojeni z zgorevanjem kotlarne na les, ki temeljijo na vrednosti emisij oz. mejnih 
vrednostih pri 13% vsebnosti O2 (brez zagotavljanja goriva) 
 
Emisije Mejna vrednost Emisijski faktorji pri 13 vol. % O2 

  Končna energija Koristna energija 

 pri 13 vol. % O2 mg/MJ oz. kg/TJ g/MWh mg/MJ g/MWh 

Prah 150 103 29 121 34 

 100 69 19 81 22 

 50 34 10 40 11 

 20 14 4 16 4 

NOx 400 275 76 323 90 

 300 206 57 243 67 

 250 172 48 202 56 

 100 69 19 81 22 

CO 1.000 687 191 809 225 

 500 344 95 404 112 

 250 172 48 202 56 

 100 69 19 81 22 

 
 
Pri postavitvi kotlarn na les naj projektant uporabi tiste 
emisijske faktorje, ki ustrezajo najnovejšemu stanju 
tehnike. Odvisno od države, velikosti postrojenja, in 
goriva veljajo ob tem različne mejne emisijske 
vrednosti. Na podlagi mejnih emisijske vrednosti, 
katerim mora kotlarna na les ustrezati, so v tabeli 2.2 in 
tabeli 2.3. prikazani emisijski faktorji, pogojeni z 
zgorevanjem, brez upoštevanja priprave goriva za 
različne pomembne velikosti in v različnih enotah.  
 

2.3 Povzetek 
 
Zahtevam varstva okolja lahko le tedaj celostno 
zadostimo, če upoštevamo tako emisije toplogrednih 
plinov (varstvo podnebja), kot tudi emisije škodljivih 
snovi (varstvo pred imisijami) pri ocenjevanju različnih 
možnosti preskrbe z energijo. Potencial ogroženosti 
pred različnimi škodljivimi snovmi in toplogrednimi plini 
nikakor ni mogoče znanstveno kvantificirati in zato tudi 
ni med seboj popolnoma primerljiv.  
 
Praktični postopek primerjalnega ocenjevanja je mogoč 
na osnovi določevanja dejanskih letnih količin emisij 
obstoječe ogrevalnih postrojenj in pričakovanih količin 
emisij kotlarne na les na osnovi emisijskih faktorjev. 

Še bolj enostaven pristop za izvedbo ekološke 
primerjave pa izhaja iz zakonsko predpisanih mejnih 
vrednosti emisij in imisij. V kolikor vse različice 
oskrbovanja s toploto ostajajo znotraj mejnih emisijskih 
vrednostih, potem lahko te različice obravnavamo 
enakovredno glede emisij škodljivih snovi. Pri tem bi 
bilo nepomembno, če ugotovljene emisije glede na 
škodljivo snov enkrat pokažejo decentralno ogrevanje 
na plin in nafto bolj ugodno, drugič pa je bolj ugodno 
ogrevanje na les.  
 
Ogrevanje na les je zaradi nevtralnosti ogljikovega 
dioksida ter trajno razpoložljivega goriva za varstvo 
okolja ekološko precej bolj ugodno.  
 
Če upoštevamo oba cilja, ki ju želimo zasledovati, 
varovanje podnebje in čistega zraka, bi s tega vidika 
bila kotlarna na les vsekakor bolj prijazna, če se 
zagotovi zakonsko predpisane mejne emisijske 
vrednosti.  
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3 QM-Kotlarne na les 
 
Švica, deželi Baden-Württemberg in Bavarska ter 
Avstrija so skupaj ustvarile kakovostne standarde za 
kotlarne na les in jih ponujajo pod oznako QM 
Holzheizwerke (QM-Kotlarne na les). Jedro standardov 
tvorijo strokovna zasnova, načrtovanje in izvedba 
postrojenja za ogrevanje in toplovodnega omrežja. 
Pomembni kakovostni kriteriji so visoka varnost 
obratovanja, natančna regulacija, dobre karakteristike 
zračne higiene in gospodarna logistika goriva. Cilj 
standardov je energijsko učinkovito, okolju prijazno in 
gospodarno obratovanje celotnega sistema. 
 
Pri QM-Kotlarne na les gre za projektno upravljanje 
kakovosti. QM-Kotlarne na les zagotavlja, da se pri 
časovno omejenem projektu, na katerem je udeleženih 
več podjetij, določi in preverja zahtevano kakovost. QM-
Kotlarne na les se ne sme zamenjati z upravljanjem 
kakovosti za podjetja (certificiranje v skladu s standardi 
ISO 9000) in testiranjem vzorčnih izdelkov (tipsko 
testiranje). QM-Kotlarne na les pa se seveda lahko 
uporabi v okviru certificiranih sistemov QM za podjetja, 
ki sodelujejo pri projektu. 
 
 

3.1 Zakaj QM-Kotlarne na les? 
 
Kotlarne na les, predvsem takšne s toplovodnimi 
omrežji, so dolgoročni projekti, ki zahtevajo velika 
vlaganja in imajo dolgo amortizacijsko dobo. Temu 
primerno veliko so tudi tveganja. Pogosto je težko 
predvideti kakšno bo povpraševanje, ker je gradbena 
dejavnost, tako na področju novogradenj kot tudi obnov, 
podvržena velikim nihanjem. Prav tako kočljive so 
napovedi o tem, kakšna bo situacija na energijskem 
področju v prihodnosti. 
 
Profesionalno projektno upravljanje kakovosti je zato 
neobhodno potreben predpogoj za uresničevanje in 
obratovanje večjih kotlov na les. Integralni sestavni deli 
projektnega upravljanja so upravljanje kakovosti, kar je 
predstavljeno v obliki Q – načrta kakovosti, ter preizkus 
ekonomičnosti, npr. s poslovnim načrtom. Na ta način 
se zagotovi, da se postrojenja zgradijo z najnižjimi 
mogočimi stroški in obratujejo z velikim srednjim letnim 
izkoristkom.  

 
 

3.2 Najpomembnejši akterji 
 
Najpomembnejši akterji za zagotavljanje kakovosti ob 
kvalitetnim upravljanjem kotlarn na les so: 
 
 Investitor ali pooblaščeni zastopnik. Ta določa 
standard kakovosti in je odgovoren za gospodarnost 
naložbe.  

 
 Pooblaščenec za kakovost. Ta zagotavlja, da se 
sistem upravljanja kakovosti »QM-Kotlarne na les« 
določi, uresniči in ohranja. S temi cilji pooblaščenec 
za kakovost svetuje investitorju in glavnemu 

projektantu. Njegove naloge so načrtovanje, 
usmerjanje in preverjanje kakovosti.  

 
 Glavni projektant. Ta odgovarja investitorju v okviru 
projektantskih nalog, določenih v inženirski pogodbi, 
za kakovost celotnega postrojenja. Pri projektiranju v 
skladu z QM-Kotlarne na les mora biti glavni 
projektant imensko naveden. 

 

3.3 Naloge in odgovornosti  
 
Pri običajnem poteku projekta ima investitor naslednje 
naloge: 
 
 Imenovanje pooblaščenca za kakovost in glavnega 
projektanta. Uvedba QM-Kotlarne na les v 
najkrajšem možnem času.  

 
 Organizacija projekta tako, da so organizacijske 
strukture pregledne, in natančna določitev 
odgovornosti in pristojnosti za vse delovne naloge.  

 
 Ureditev organiziranosti in pravne oblike 
ustanoviteljev kotalrne na les. 

 
 Dokazilo o gospodarnosti, npr. s pomočjo poslovnega 
načrta. 

 
  Zagotovitev finančnih virov.  

 
 Odobritev projektnih podlag (dokumentov) vseh 
udeleženih na projektu. 

 
Pooblaščenec za kakovost ima naslednje naloge: 
 
 Vsa administrativna dela v povezavi z QM-Kotlarne 
na les; uvajanje sistema QM-Kotlarne na les v 
sodelovanju z investitorjem in glavnim projektantom, 
organiziranje potrebnih sestankov, priprava 
dokumentov, ki jih zahteva QM-Kotlarne na les.  

 
 Načrtovanje kakovosti: nedvoumna določitev zahtev 
kakovosti v Q-Načrtu kakovosti v sodelovanju z 
investitorjem in glavnim projektantom; zagotavljanje, 
da zahteve kakovosti, navedene v Q-Načrtu 
kakovosti, ustrezajo priznanim pravilom tehnike. 

 
 Usmerjanje kakovosti; zagotavljanje, da se 
pravočasno ugotovi in popravi odstopanja od 
kakovosti; če se ugotovi odstopanja od kakovosti, 
mora pooblaščenec za kakovost skupaj z 
investitorjem in glavnim projektantom iskati možne 
rešitve problemov. 

 
 Preverjanje kakovosti: preverjanje pri vsakem 
mejniku, ali so predloženi vsi dokumenti in podatki in 
ali so kakovostne zahteve, dogovorjene v Q-načrtu 
kakovosti, znotraj dogovorjenih toleranc. 
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Glavni projektant v okviru projektantskih nalog, 
določenih v inženirski pogodbi, odgovarja investitorju za 
kakovost kotlarne na les. Zahtevano kakovost se določi 
v Q-Načrtu kakovosti QM-Kotlarne na les za 6 
podpodročij: 
 
 analiza stanja, 

 daljinsko toplovodno omrežje, 

 proizvodnja toplote, 

 dokumentacija postrojenja, 

 prevzem, 

 optimiranje obratovanja. 

 

3.4 Potek projektiranja z 
mejniki  

 
Slika 3.1 prikazuje splošen pregled nad QM-Kotlarne 
na les. Investitor določi pooblaščenca za kakovost, ki je 
odgovoren za uresničitev QM-Kotlarne na les, in 
glavnega projektanta, ki je odgovoren za celotno 
projektiranje postrojenja. Ti skupaj določijo zahteve 
kakovosti v načrtu kakovosti. Potek projektiranja se 
načeloma deli v 6 faz projekta. Že na stopnji predhodne 
študije se z mejnikom 1 uvede QM-Kotlarne na les, 
tako da se lahko čim prej začne s Q-Načrtovanjem 
kakovosti. Mejniki 2, 3 in 4 so namenjeni preverjanju in 
usmerjanju kakovosti med potekom projekta, da se 
zagotovi pravočasno zaznavanje in popravek odstopanj 
od kakovosti. Zaključek QM-Kotlarne na les 
predstavlja mejnik 5 po najmanj enoletnem optimiranju 
obratovanja. 
 
 

3.5 Dokumenti kakovosti in 
orodja 

 

3.5.1 Q-Načrt kakovosti 
 
QM-Kotlarne na les naj se izvede s čim manj 
dokumenti. Osrednji dokument je Q-Načrt kakovosti, ki 
je sestavljen iz dveh dokumentov: 
 

 Osnovni dokument, ki se ga izdela pri uvajanju 
QM-Kotlarne na les pri 1. mejniku. V tem 
dokumentu se pred uresničitvijo QM-Kotlarne na les 
določijo zahteve kakovosti ter odgovornosti.  
 

 Dodatni dokument z Excelovo tabelo, ki se ga 
izdela pri vsakem nadaljnjem mejniku QM-Kotlarne 
na les, ki med potekom projekta služi usmerjanju in 
preverjanju kvalitete.  
 
 
 
 

3.5.2 Q-Navodila za kakovost 
 
Integralni sestavni del Q-Načrta kakovosti so Q-
Navodila za kakovost. Ta po eni strani opisujejo 
potek QM-Kotlarne na les, po drugi strani pa so v 
njih podrobno opisane zahteve kakovosti, ki jih je 
potrebno danes postaviti pri projektiranje in izvedbo 
kotlarne na les. Q-Navodila za kakovost so enako 
razčlenjena kot Q-Načrt kakovosti (osnovni 
dokument), tako da se lahko oba dokumenta 
uporablja zelo enostavno in vzporedno za praktične 
potrebe: 
 
A. Udeleženci na projektu 

B. Uvajanje QM-Kotlarne na les 

C. Potek projekta z mejniki 

D. Naloge investitorja 

E. Naloge in kakovostne zahteve glavnega 
projektanta 

F. določitev goriva 

 

3.5.3 Orodja za projektante 
 
QM-Kotlarne na les nudi tudi druga orodja za 
projektante. Najpomembnejši dokumenti so: 
 

 Standardne vezave kotlov, zbirka uveljavljenih 
konfiguracij postrojenj, v skladu s standardom QM-
Kotlarne na les, ki so se obnesla. 
 

 Vzorčni razpis za kotle na les, razpisna 
dokumentacija v skladu s standardom QM-Kotlarne 
na les. 
 

 Priročnik za načrtovanje (pričujoči). Ta določa in 
opisuje stanje tehnike za kotle na les. 
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Slika 3.1 Potek upravljanja kakovosti »QM – Kotlarne na les« 
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4 Metode analize stanja in načrtovanja toplovodnega omrežja 
 

4.1 Splošne zahteve in 
opredelitev  
najpomembnejših pojmov 

 
Pri projektiranju kotlarne na les je treba medsebojno 
uskladiti popolnoma različne podatkovne osnove. Poleg 
novogradenj, za katere so na razpolago izračuni, je 
treba upoštevati tudi obstoječe objekte, za katere se 
praviloma uporabi podatke o porabi. Pogosto pa je 
treba dodatno oceniti tudi potrebo načrtovanih 
gradbenih območij, ki se bodo priključila šele kasneje. 
 
Pod naslovom »Analiza stanja« je v Q-Navodilih za 
kakovost [1] navedeno, kako se ugotavlja letno potrebo 
po toploti, toplotno moč in potrebno temperaturo pri 
posameznih odjemalcih toplote in kako se lahko ta 
glede na njeno verjetnost preveri. 
 
Glede na to, da pri tem igra pomembno vlogo tudi 
načrtovanje toplovodnega omrežja (izgube moči in 
toplotne izgube toplovoda, dejavniki istočasnosti), je 
treba upoštevati tudi to. 
Iz tega izhajajo naslednji cilje za pričujoče poglavje: 

 
Pregled metod za določanje potrebe po toploti in 
toplotni moči posameznih odjemalcev toplote v Švici, 
Nemčiji in Avstriji. 
 
Pregled metod za preračunavanje toplovodnega 
omrežja v Švici, Nemčiji in Avstriji. 
 
Pregled metod za določitev potrebe po toploti in toplotni 
moči celotnega postrojenja v Švici, Nemčiji in Avstriji. 
 
Opredelitev metode za kontrolo sprejemljivosti v okviru 
QM-Kotlarne na les. 
 
Analiza stanja pri relevantnih mejnikih z različnimi 
stopnjami natančnosti. 
 
Za boljše razumevanje so v tabeli 4.1. zbrani 
najpomembnejši pojmi na strani energije in moči. Pri 
tem je treba upoštevati, da se pri standardnih priključkih 
[11, 12] toplovodno omrežje obravnava kot skupino, saj 
so možne nadaljnje skupine kot priključki v centrali z 
nizkotlačno spremembo. 
 

 
 
Tabela 4.1  Opredelitev najpomembnejših pojmov 
 
Stopnja  Energija [kW h] Toplotna moč [kW] 

Vsak odjemalec toplote v omrežju Potreba po toploti za prostor 
Potreba po toploti za toplo vodo 
Potreba po procesni toploti 

Potreba po toplotni moči za prostor 
Potreba po toplotni moči za toplo vodo 
Potreba po toplotni moči za procesno toploto 

Toplovodno omrežje Letna toplotne izgube na toplovodu Povprečna izgubljena toplotna moč toplovoda  
Dejavnik(i) istočasnosti 

Skupina »Toplovodno omrežje« Letna potreba po toploti toplovodnega 
omrežja 

Karakteristika moči toplovodnega omrežja 
(potreba po toplotni moči omrežja v odvisnosti 
od zunanje temperature) 
Urejeni letni diagram toplotne moči 

Druge skupine (priključki v kotlovnici 
z nizko tlačno spremembo) 

Letna potreba po toploti drugih skupin Letna potreba po toplotni moči drugih skupin 

Celotno postrojenje Letna potreba po toploti celotno 
postrojenje 

Karakteristika moči celotnega postrojenja 
(potreba po toplotni moči celotnega postrojenja 
v odvisnosti od zunanje temperature) 
Urejeni letni diagram toplotne moči  

Kontrola sprejemljivosti Neodvisen izračun letne potrebe po 
toploti s pomočjo urejenega diagrama 
toplotne moči 

Urejeni letni diagram toplotne moči 

Proizvodnja toplote Letna proizvodnja toplote 
Porazdelitev na generatorje toplote 

Največja potrebna toplotna moč ogrevanja 
Porazdelitev na generatorje toplote 

Gorivo Izkoriščenost kotla na les 
Izkoriščenost kotla na olje/plin 
Potreba po lesnem gorivu 
Potreba po fosilnih virih energije 
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4.2 Postopek v Švici 
 

4.2.1 Potreba po toploti in toplotni 
moči posameznih odjemalcev 
toplote 

 
Novogradnje 
Letno potrebo po toploti za ogrevanje prostorov se 
izračuna na podlagi SIA 380/1 [26] katerih izdaja iz leta 
2001 temelji na standardu EN 832 [27]. Upošteva se 
toplotne dobitke zaradi sončnega sevanja, oseb, 
električnih naprav itd. 
 
Izračun letne potrebe po toploti za toplo vodo se izvede 
na podlagi standardnega porabe v skladu s SIA 380/1 
[26]. V dogovoru z investitorjem so možna odstopanja 
od standardne porabe. 
 
Standardno potrebo po toplotni moči za ogrevanje 
prostorov se še dandanes računa v skladu s SIA 384/2 
[29]. Pri tem gre za tisto toplotno moč, ki bi bila 
potrebna za ohranjanje konstantne notranje 
temperature pri stalni standardni zunanji temperaturi. 
Toplotnih dobitkov s sončnim sevanjem, osebami, 
električnimi napravami itd. se načeloma ne upošteva. V 
primeru, da se jih upošteva, je o tem treba skleniti pisni 
dogovor z investitorjem v skladu s SIA 384/2. 
 
SIA 384/2 bo kmalu – kot tudi v Nemčiji in Avstriji – 
nadomestil CEN standard EN 12831 [28]. Toplotni 
dobitki s sončnim sevanjem, osebami, električnimi 
napravami itd. v tem standardu niso upoštevani. Vendar 
pa se lahko, z razliko od SIA 384/2, upošteva dodatna 
toplotna moč ogrevanja kot izravnava vplivov 
prekinjenega ogrevanja. 
 
Srednjo vrednost potrebe po toplotni moči za toplo vodo 
se izračuna iz potrebne toplote za tople vodo deljeno s 
številom ur ogrevanja (zimsko obratovanje) oz. 8.760 ur 
(celoletno obratovanje). Konična vrednost potrebe po 
toplotni moči za toplo vodo izhaja iz moči priključka 
bojlerja. Ker se v Švici praktično uporablja le bojlerje z 
rezervoarjem (pripravo tople vode s pretočnimi bojlerji 
se praktično ne uporablja), praviloma zadostuje, če se 
letno potrebo po toploti za toplo vodo deli s 
4.000...6.000 urami. Tako se upošteva višjo konično 
vrednost kot je teoretična srednja vrednost, saj je lahko 
konična vrednost ob določenih dnevih višja od srednje 
vrednosti, v odvisnosti dneva v tednu in od letnega 
časa. 
 
Temperaturni režim izhaja iz načrtovanja ogrevanja, 
priprave tople vode, itd. Dimenzioniranje ogreval, 
talnega ogrevanja, prenosnikov toplote, itd. praviloma 
temelji na podatkih proizvajalca. 
 
Različne ustanove za testiranje kotlov, bojlerjev, 
ogreval, talnega ogrevanja, itd. v Švici skrbijo za 
primerljivost podatkov o moči in temperaturah različnih 
proizvajalcev. 

Obstoječe gradnje 
Izračun skupne letne potrebe po toploti se v Švici 
izvaja skoraj izključno na podlagi dosedanje porabe 
končne energije (na primer dosedanja poraba kurilnega 
olja) ter srednjega izkoristka kotla. Iz tega se potem 
naredi delitev na toploto za ogrevanje prostorov, vode 
in procesno toploto. Če ni zanesljivih podatkov o 
dosedanji porabi ali če ni mogoča zanesljiva delitev na 
toploto za ogrevanje prostorov, vode in procesno 
toploto, so na voljo še meritve (glej naslednji odstavek) 
ali ocene, glej razdelek »Območje gradnje«. 
 
Najbolj natančna metoda za ugotavljanje potrebe po 
toplotni moči je določitev karakteristik moči s pomočjo 
meritev. Ta način je bil v Švici propagiran z različnimi 
državnimi izobraževalnimi programi (tako imenovani 
Impuls-programi 1983-1995), predvsem pri velikih 
potrošnikih in pri procesni toploti. Meritve pa so možne 
le, če je na razpolago dovolj časa in če obstaja delujoč 
kotel za proizvajanje toplote. 
 
Uporabnih obstoječih izračunov potreb po toplotni moči 
po izkušnjah skorajda ni ali pa temeljijo na zastarelih 
metodah izračunavanja (VSCI 1957-1975, SIA 380 
1975-1982). Novi izračuni pa večinoma niso zadovoljivi 
zaradi manjkajočih načrtov s potrebnimi podatki o 
konstrukciji sten itd. 
 
Metoda, ki se jo v Švici najpogosteje uporablja, je 
ocena potrebe po toplotni moči na podlagi dosedanje 
potrebe po toploti: 
 
■ Največja potreba po toplotni moči za ogrevanje 
prostorov: Kvocient potrebe po grelni toploti in 
ustreznega števila ur obratovanja z nazivno toplotno 
močjo, za razlago in omejitve glej okvir »število 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo za ogrevanje 
prostorov«. Da bi preprečili predimenzionirana 
postrojenja, nekateri kantonski energetski predpisi 
določajo število obratovalnih ur z nazivno toplotno 
močjo za ogrevanje prostorov. To število je za 
stanovanjske zgradbe: 
 
– Zürich (osrednji del) 2.050 h 
– Locarno (južna Švica) 1.800 h 
– Davos (alpsko področje) 2.800 h 
 

 Srednja potreba po toplotni moči za toplo vodo: 
Kvocient potrebe po toploti in števila ur ogrevanja 
(zimsko obratovanje) oz. 8.760 ur (celoletno 
obratovanje). Da bi se lahko upoštevalo višjo konično 
obremenitev od teoretične srednje vrednosti, se 
praviloma deli letno potrebo po toploti s 4.000...6.000 
urami. 
 

 Srednja potreba po toplotni moči za procesno 
toploto: Kvocient potrebe po toploti in števila ur 
obratovanja na leto (ocena ali po števcu ur 
obratovanja). Tudi tukaj se po potrebi seveda upošteva 
višja konična obremenitev. 
 
Ocena potrebe po temperaturi zgolj na podlagi 
obstoječih odjemalcev toplote (talno ogrevanje, 
ogrevanje z ogrevali, bojlerji za toplo vodo itd.). Vendar 
pa priporočamo meritve temperature pri posameznih 
odjemalcih toplote pri nizkih zunanjih temperaturah in 
preračun izmerjenih vrednostnih parov (dovodna 
temperatura/temperatura povratnega toka) na projektne 
vrednosti. 
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Načrtovane ukrepe za varčevanje energije je treba 
upoštevati pri potrebi po toploti, potrebi po toplotni 
moči in potrebi po temperaturi. 
 
Število obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo za 
ogrevanje prostora 
Število obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo za 
ogrevanje prostora [h/a] je opredeljeno kot kvocient 
potrebe po ogrevalni toploti [kW h/a] in največje potrebe 
po toplotni moči za ogrevanje prostorov [kW]. Število 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo je odvisno od 
letne karakteristike zunanje temperature na lokaciji 
postrojenja, temperaturne meje ogrevanja in velikosti 
deleža, ki ni odvisen od vremenskih vplivov. 
 
Število obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo, 
navedeno za Švico, velja za obstoječe stanovanjske 
zgradbe (ogrevanje prostorov brez tople vode), ki so 
bile zgrajene pred letom 1990. Za novogradnje in zelo 
dobro toplotno izolirane obstoječe stavbe z nižjimi 
temperaturnimi mejami od 15°C se tega števila 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo ne sme 
uporabljati; tukaj dobimo nižje vrednosti. 
 
 
Območje gradnje 
 
Izračun potrebe po toploti iz ocenjene ogrevalne 
površine v skladu s SIA 180/4 [37] in specifično potrebo 
po grelni toploti v skladu s SIA 380/1 [26]. Za specifično 
potrebo po grelni toploti se v račun vstavi 10...20% 
manjša vrednost, ki je predvidena za projektiranje, 
specifično potrebo po toploti za toplo vodo pa v skladu s 
standardnim koriščenjem po SIA 380/1 [26]. 
 
Analogno k odstavku »Obstoječe zgradbe« (glej 
ustrezno) je možna ocena potrebe po toplotni moči 
na podlagi potrebe po toploti. 
 
Ocena temperaturnega režima na podlagi pričakovanih 
porabnikov toplote. 
 
Območje oskrbe s toploto 
 
Za izračun gostote odjema toplote v območju oskrbe s 
toploto je treba določiti letno potrebo po toploti za 
ogrevanje prostorov in toplo vodo v posameznih 
stavbah. Pogosto pri obstoječih stavbah ali posebnih 
zgradbah ni primernih podatkov ali pa se jih je le težko 
ugotovi. Za prvo grobo oceno letne potrebe po toploti se 
lahko uporabi sledeče metode: 
 
a) ocena letne potrebe po toploti preko ogrevalne 
površine odjema EBF, 
 
b) ocena letne potrebe po toploti preko prostornine 
stavbe. 
 
K točki a): za oceno letne potrebe stavbe po toploti 
preko ogrevalne površine se sešteje potrebo po grelni 
toploti in potrebo po toploti za toplo vodo in pomnoži z 
ogrevalno površino: 
 
Letna potreba po toploti = EBF (Qh + Qww ) 

6,3   1000
)am/(MJ  m

kWh
22

=  

 

Opombe: 
 
EBF ogrevalna površina 
Qh specifična potreba po grelni toploti 

[MJ/(m2a)] v skladu s SIA 380/1 
Qww specifična potreba po toploti za toplo 

vodo [MJ/(m2a)] v skladu s SIA 380/1 
 
K točki b): Za oceno letne potrebe po toploti stavbe 
preko prostornine stavbe se specifično potrebo po 
toplotni moči stavbe v skladu s tabelo 4.2. množi z 
ogrevanim tlorisom, etažno višino (vizualna kontrola na 
licu mesta) in s številom obratovalnih ur z nazivno 
toplotno močjo v skladu s tabelo 4.3. Število 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo šol, industrije, 
obrti in pisarn z znižanjem porabe ob koncih tedna in 
med počitnicam se zmanjša za približno 15%. 
 
 
Tabela 4.2 Orientacijske vrednosti za specifično 
potrebo po toplotni moči različnih tipov stavb (na 
podlagi dnevne srednje vrednosti brez upoštevanja 
ogrevalnih konic) 
 

Tip stavbe Specifična potreba po 
toplotni moči 

W/m3
 

Običajno toplotno izolirane 
stanovanjske hiše 20 – 27 

Dobro toplotno izolirane 
obstoječe stanovanjske hiše 15 – 20 

Novogradnje v skladu z 
današnjimi predpisi 8 – 15 

Običajne stavbe za 
storitvene dejavnosti 23 – 30 

Delavnice, proizvodni 
prostori ali skladišča 10 - 20 

 

4.2.2 Izračun toplovodnega omrežja 
 
V Q-Navodilih za kakovost [1] so za toplovode 
navedene naslednje zahteve kakovosti: 
 
• Hidravlična hrapavost cevi maks. 0.01 mm 
• Povprečni tlačni padec 150 - 200 Pa/m 
 
Cevno omrežje se v Švici pogosto izračunava še ročno 
z različnimi tabelami za določitev tlačnih izgub, tabele, 
ki jih na eni strani objavljajo združenja in visoke 
strokovne šole in po drugi strani na podlagi podjetniške 
dokumentacije proizvajalca toplovodov. Ta temelji, če je 
to sploh navedeno, na bistveno višjih vrednostih za 
hidravlično hrapavost cevi (običajno 0,04 - 0,05 mm) kot 
to zahtevajo Q-Navodila za kakovost. 
 
Bistveno bolj pregleden je v ta namen program za 
izračunavanje omrežja kanalov in cevi »IDEA« na 
osnovi EXCEL tabele Visoke šole za tehniko in 
arhitekturo V Luzernu, ki se jo lahko brezplačno naloži z 
interneta: 
http://www.hta.fhz.ch/institute/zig/deutsch/dienstleist
ungen/software.htm. 
 
V tej tabeli lahko nastavite vse želene parametre za 
izračun (hidravlična hrapavost cevi, R-optimalen itd.). 
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Izgubo toplote in izgubljena toplotna moč toplovoda 
se izračuna na podlagi specifične izgube moči v 
skladu s podatki proizvajalca. 
 

4.2.3 Potreba po toplotni moči 
celotnega postrojenja 

 
Standardi ali smernice za določanje potrebe po toplotni 
moči celotnega postrojenja (toplovodno omrežje 
vključno z drugimi skupinami porabnikov toplote) v Švici 
ne obstajajo. Kot dopolnitev običajne metode s faktorji 
konične obremenitve (v nadaljevanju metoda 1) se je 
uveljavila še dodatna metoda: prikaz karakteristike moči 
s čim bolj realnimi zunanjimi temperaturami (v 
nadaljevanju metoda 2). 
 
Metoda 1: Vsota koničnih obremenitev 
pomnožena s faktorjem istočasnosti 
 
Zelo razširjena metoda je seštevanje koničnih 
obremenitev in množenje s faktorjem istočasnosti < 1. 
Ta empirično določeni faktor istočasnosti upošteva 
dejstvo, da konične obremenitve ne nastopajo nujno 
istočasno, ali pa se jih da z regulacijsko tehniko 
ustrezno časovno razporediti. (Konica ob ponedeljkih 
zjutraj praviloma je in ostaja največji problem!). 
 
Potreba po toplotni moči za ogrevanje prostorov izhaja 
iz vsote koničnih obremenitev: 
 
• Novogradnje v skladu s SIA 384/2 oz. EN 12831 pri 
standardni zunanji temperaturi (glede na to, da se tukaj 
praviloma ne upošteva toplotne dobitke in se vedno 
računa na varni strani, dobimo veliko »rezervo« za 
konične obremenitve, četudi to pogosto ni izrecno 
prikazano kot dodatna ogrevalna moč za izravnavo 
učinkov prekinjenega ogrevanja). 
 
• Obstoječe zgradbe na podlagi dosedanje potrebe po 
toploti deljeno z relativno nizkim številom obratovalnih 
ur z nazivno toplotno močjo (nižje kot je prikazano v 
poglavju 4.2.1). 
 
• Izmerjena postrojenja na podlagi eno ali dvourne 
povprečne vrednosti. 
 
Potreba po toplotni moči za pripravo tople vode izhaja iz 
vsote priključnih moči porabnikov toplote za toplo vodo. 
 
Potreba po toplotni moči za procese tudi izhaja iz vsote 
priključnih moči porabnikov procesne toplote. 
 
Povprečno izgubo moči toplovodnega omrežja se 
izračuna na podlagi podatkov proizvajalca. 
 
Vsoto vseh koničnih obremenitev se nato pomnoži z 
empirično določenim skupnim faktorjem istočasnosti 
<1. 
 
Ta metoda vedno znova vodi do predimenzioniranih 
postrojenj. Izmerjene postrojenja za proizvodnjo toplote 
kažejo tipična predimenzioniranja pri: 
 
• letnikih gradnje pred 1985: 2 do 4 krat, 

• letniki gradnje po 1985: žal pogosto še 1,5 do 2 
krat. 

 
Izboljšave po letu 1985 izhajajo iz različnih državnih 
izobraževalnih programov in iz novih kantonskih 
energetskih zakonov, ki so se postopoma uvajali. 
 
Metoda 2: Prikaz karakteristike moči s čim bolj 
realnimi zunanjimi temperaturami (dnevne 
povprečne vrednosti) 
 
Ta metoda izhaja iz prakse meritev pri sanacijah in 
širitvah večjih hišnih kotlov. Vendar pa, tako kot metoda 
1, potrebuje empirično podprte odločitve. Velika 
prednost pa je v tem, da se lahko mešanico številčnih 
podatkov iz izračunov, iz dosedanje porabe energije in 
iz meritev, pregledno prikaže. 
 
Metoda temelji na naslednjih načelnih zamislih: 
 

 Toploto za ogrevanje prostorov, toplo vodo, procese 
je treba obravnavati ločeno za vsakega odjemalca 
toplote. Zato se zahteva stroga ločitev na toploto za 
ogrevanje prostorov, toplo vodo in procese. Pri metodi 1 
se toploto za ogrevanje prostorov pogosto meša s toplo 
vodo. 
 

 Za običajne stanovanjske zgradbe se za potrebo po 
toplotni moči za ogrevanje prostorov v račun vstavi 
povprečno dnevno vrednost. Izkušnje in številne 
meritve namreč kažejo, da se lahko pri določeni zunanji 
temperaturi (povprečna dnevna vrednost) potrebno 
toploto za ogrevanje prostora v stanovanjskih stavbah 
doda kadarkoli v 24 urah. Zadostuje, če je bilanca 
vsakokrat po 24 urah zopet pravilna. Običajne 
stanovanjske stavbe brez težav prenesejo tudi daljše 
prekinitve. To zagotovo velja za stanovanjske stavbe, 
zgrajene po letu 1985, in za starejše stavbe z dobro 
obnovljeno toplotno izolacijo. V Švici to velja za večino 
obstoječih stavb. Pri zelo nizkih zunanjih temperaturah 
se lahko po potrebi izključi nočna znižanja. 
 

 Le zares zahtevna postrojenja, predvsem postrojenja 
z zmanjšanim obratovanjem ob koncu tedna in z 
nevarnostjo vpihovanja hladnega zraka zaradi 
prezračevalnih naprav se dimenzionira, čim bolj 
zmerno, na podlagi koničnih obremenitev. 
 

 Potreba po toplotni moči za toplo vodo se upošteva 
le kot povprečna vrednost. Vsa postrojenja naj bi bile 
torej bojlerji s hranilnikom toplote in večina naj bo 
opremljena s prednostnim ogrevanjem tople vode. 
 

 Varnostne faktorje in dodatke toplotne moči za 
konično obremenitev se naredi pri posameznih 
odjemalcih toplote in morajo biti smotrno utemeljeni. 
Vsakega odjemalca toplote se torej čim bolj realno 
vključi v skupni izračun, tako da faktorji istočasnosti 
niso potrebni. Kljub temu zmerni faktorji istočasnosti 
seveda niso »prepovedani«. Ob tem je treba vedno 
upoštevati, da kljub »pogumnim« domnevam pri enih 
odjemalcih toplote pri drugih odjemalcih vedno ostanejo 
bistveni varnostni dodatki in tako vedno obstaja 
določeno ravnovesje. 
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 Naredi se prikaz karakteristike moči celotnega 

postrojenja (za razlago glej okvir spodaj) s strogim 
ločevanjem med deležem, ki je odvisen od vremenskih 
vplivov in tistim, ki ni odvisen od vremenskih vplivov, ne 
glede na deleže za potrebo po toplotni moči za toplo 
vodo, ki so ravno tako odvisni od vremenskih vplivov in 
ne glede na izgubo moči na toplovodu. 
 

 Povprečna izguba toplotne moči toplovoda se 
izračuna na podlagi podatkov proizvajalca.  
 
Velika prednost metode s pomočjo karakteristike moči 
(metode 2) je v tem, da se iz tega s pomočjo urejenega 
letnega diagrama zunanje temperature lahko izračuna 
urejeni letni diagram potrebe po toplotni moči (za 
razlago glej okvir spodaj). 
 
Karakteristika moči 
Karakteristika moči je prikaz potrebe po toplotni moči v 
odvisnosti od povprečne dnevne vrednosti zunanje 
temperature. 
 
Za zunanjo temperaturo se v ta namen vedno vstavi 24-
urna povprečna vrednost, nasprotno pa je lahko 
potreba po toplotni moči dnevna povprečna vrednost 
(na primer pri stanovanjskih stavbah) ali pa konična 
vrednost (na primer pri bankah). Karakteristika 
celotnega postrojenja izhaja iz nizanja več karakteristik, 
glej na primer sliko 4.5. 
 
Urejeni letni diagram zunanje temperature  
Urejeni letni diagram zunanje temperature prikazuje 
pogostost zunanjih temperatur v številu dni na leto. Iz 
slike 4.6 se lahko na primer odčita, da je bila 10 letna 
povprečna dnevna vrednost zunanje temperature v 
Zürichu 100 dni pod 4°C. 
 
Urejeni letni diagram potrebe po toplotni moči 
Urejeni letni diagram potrebe po toplotni moči izhaja iz 
karakteristike moči in iz urejenega diagrama zunanje 
temperature. Iz slike 4.7 se lahko na primer odčita, da 
je 50 dni v letu potreba po toplotni moči večja od 1000 
kW. Potreba po toploti za teh 50 dni je sorazmerna 
površini pod urejenim letnim diagramom toplotne moči  
 

4.3 Postopek v Nemčiji 
 

4.3.1 Potreba po toploti in toplotni 
moči posameznih odjemalcev 
toplote 

 
Novogradnje 
V Nemčiji poteka določitev letne potrebe po toploti 
stavb, ki se jo označuje kot letna potreba po energiji, v 
skladu s standardom DIN 4108-6. Ta služi 
uresničevanju standarda DIN EN 832, saj določa robne 
pogoje, ki so značilni za Nemčijo. Upošteva se notranje 
toplotne dobitke in toplotne dobitke s sončnim 
sevanjem. 
 
Izračun potrebe po toplotni moči, označene kot 
ogrevalna moč, se izvaja v skladu s standardi DIN EN 
12831 »Ogrevalne naprave v stavbah – postopki za 
izračun standardne toplotne obremenitve«. Standardi 
DIN EN 12831 so bili objavljeni Avgusta 2003 in so s 
01.04.2004 nadomestili 1. do 3. del standardov DIN 
4701; 1. do 3. del standardov DIN 4701 veljajo le še 
prehodno do 01.10.2004. Standardi DIN EN 12831 
določajo postopke izračunov standardnih toplotnih 
izgub in standardne toplotne obremenitve za 
standardne primere pod pogoji dimenzioniranja, na 
primer za stanovanjske, pisarniške in upravne stavbe, 
ali šole. Priloge standardom DIN EN 12831 pa 
vsebujejo podatke za obravnavo izjemnih primerov. 
 
Bistvene novosti standardov DIN EN 12831 v primerjavi 
s standardi DIN 4701 1. do 3. del so sledeče: oznake v 
formulah so skoraj v celoti spremenjeni. Vrednost k 
(koeficient toplotne prehodnosti) se sedaj imenuje 
vrednost U. Potreba po toploti se označuje kot toplotna 
obremenitev. Pri ugotavljanju transmisijskih toplotnih 
izgub se upošteva toplotne mostove. Za izračun 
toplotnih izgub v zemlji je uveden popolnoma nov 
postopek. Nov je tudi poenostavljen postopek izračuna. 
Pri prostorih s prekinjenim ogrevanjem se lahko 
upošteva dodatno toplotno moč, ki pa lahko znatno 
vpliva na velikost ogreval in grelnih površin in v 
primerjavi s standardi DIN 4701 vodi do občutno višjih 
standardnih toplotnih obremenitev. 
 
Obstoječe stavbe 
Pri stavbah, pri katerih je poraba energije znana, če so 
na primer na razpolago zanesljivi zapisi o porabi 
kurilnega olja ali zemeljskega plina, po možnosti za več 
let, se lahko izvede oceno povprečnega letnega 
izkoristka oz. oceno toplotne obremenitve preko števila 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo, primerjaj 
poglavji 4.2.1 in 4.4.1. 
 
Groba ocena letne potrebe po energiji je pri obstoječih 
stavbah možna s pomočjo postopka periodične bilance 
po EnEV (Uredba o varčevanju z energijo). Vendar pa 
gre pri tem zgolj za približen postopek; rezultate se 
lahko pri nadaljnjem projektiranju uporablja le omejeno. 
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4.3.2 Izračun toplovodnega omrežja 
 
Toplovodno omrežje se lahko dimenzionira na različne 
načine, glej poglavje 5.7. Ročno dimenzioniranje, brez 
uporabe računalniških programov, daljinskega 
ogrevanja, je zelo zahteven postopek. Kot alternativa 
obstajajo računalniški programi najrazličnejših 
proizvajalcev, ki omogočajo dimenzioniranje trase 
daljinskega ogrevanja. Delovna skupnost za toploto in 
toplotno gospodarstvo. AGFW - e. V.) bo do konca leta 
2004 za Nemčijo objavila nova pravila dimenzioniranja 
daljinskega ogrevanja. Tehnične predpise delovne 
skupnosti se lahko dobi neposredno pri njih. 
 
Opozarjamo tudi na programe za obdelavo podatkov, ki 
močno poenostavijo dimenzioniranje toplovodnega 
omrežja. Bavarski center za uporabno raziskovanje 
energije, v sodelovanju z organizacijo C.A.R.M.E.N. 
e.V., pripravlja računalniški program, imenovan: 
»Optimirano dimenzioniranje in obratovanje toplotnih 
sistemov na biomaso«, ki vsebuje modul za izračun 
daljinskega omrežja, ki ga je razvilo podjetje BIOS 
BIOENERGIESYSTEME GmbH. Program naj bi bil na 
razpolago od spomladi 2006. Predvidoma od pomladi 
2006 naj bi bil pri BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH 
prosto dosegljiv program ®Design, posebej razvit za 
dimenzioniranje daljinskih omrežij. 
 
Nadaljnje informacije o programih za izračunavanje se 
nahajajo na spletni strani QM-Kotlarne na les, glej 
naslove spletnih strani na strani 2. 
 

4.3.3 Potreba po toplotni moči 
celotnega postrojenja 

 
Za toplotno obremenitev celotne postrojenja, ki jo 
pokriva kotlarna, se sešteje posamezne moči 
porabnikov. Te se nato pomnoži s primernim faktorjem 
istočasnosti, glej metodo 1 v poglavju 4.2.3. 
 

4.4 Postopek v Avstriji 
 
Cilj dimenzioniranja je po metodi, ki se uporablja v 
Avstriji, dimenzionirati potrebo odjemalcev po toplotni 
moči glede na konično obremenitev, ki nastopi na 
najhladnejši dan, oz. pri procesnih odjemalcih glede na 
maksimalno obremenitev, ki dejansko nastopi, glej 
poglavje 4.4.1. Pri opredelitvi konične obremenitve se 
teče razprava o udobju ogrevanja prostorov, ki ga 
zahteva odjemalec ter zahtevan odzivni čas, v katerem 
naj se temperatura od nočnega znižanja povzpne na 
temperaturo ogrevanega prostora. Praviloma zadostuje, 
da se konično obremenitev opredeli kot povprečno urno 
vrednost potrebe po toplotni moči, ki nastopi na 
najhladnejši dan. 
 
Izračun toplovodnega omrežja v Avstriji poteka ob 
upoštevanju faktorja istočasnosti, s tem da naj bi se za 
vsak odsek trase ločeno ugotavlja posamezni faktor 
istočasnosti v odvisnosti od števila odjemalcev in se ga 
vključilo v izračun. Zaradi kompleksnosti izračuna 
(predvsem pri večjem omrežju daljinskega ogrevanja) 
naj bi se dimenzioniranje toplovodnega omrežja izvajalo 
s pomočjo računalniške podpore, s tem, da se načrtuje, 

da bo v okviru »QM-Kotlarne na les« na razpolago 
program ®Design prilagojen posebej za izračun 
toplovodnega omrežja kotlarn na les, glej poglavje 
4.4.2. 
 
Rezultati izračuna toplovodnega omrežja predstavljajo 
osnovo za dimenzioniranje potrebe po toploti in toplotni 
moči celotnega postrojenja. Bistveni, s tem povezani 
parametri, so največja potreba po toplotni moči in 
urejeni letni diagram toplovodnega omrežja, glej 
poglavje 4.4.3. 
 

4.4.1 Potreba po toploti in toplotni 
moči posameznih odjemalcev 
toplote 

 
 
Novogradnje 
 
Letno potrebo po toploti za ogrevanje se izračuna v 
skladu s standardi ÖNORM EN 832 [27], ki upoštevajo 
tudi notranje toplotne dobitke in toplotne dobitke s 
sončnim sevanjem. 
 
Za izračun letne potrebe po toploti za toplo vodo se 
uporabi podatke o standardni porabi po priročniku 
Recknagel [50]. Odstopanja od standardne porabe se 
upošteva po dogovoru z investitorjem. 
 
Za dimenzioniranje potrebe po toplotni moči 
odjemalcev se v Avstriji praviloma upošteva le potrebo 
po toplotni moči za ogrevanje prostora, saj se izhaja iz 
predpostavke, da se priključeni bojlerji za toplo vodo v 
času konične obremenitve ne polnijo (na primer 
polnjenje bojlerja ponoči). Če priprava tople vode 
poteka preko pretočnega bojlerja, je treba preveriti, ali v 
trenutku konične obremenitve nastopi dodatna potreba 
po moči. Pri odjemalcih z visoko potrebo po topli vodi je 
treba preveriti uporabo hišne toplotne postaje s 
prenosnikom preostale toplote, ki je vključen na strani 
odjemalca, za predogrevanje sanitarne vode, glej 
poglavje 13.4. Izračun potrebe po toplotni moči 
odjemalca poteka za novogradnje v skladu s standardi 
ÖNORM EN 12831 [28], ki od začetka marca 2004 
nadomeščajo standarde ÖNORMEN M 7500 [36] in B 
8135 [35]. 
 
Temperaturni režim (pričakovane temperature 
dovodnega in povratnega toka na primarni strani) izhaja 
iz dimenzioniranja grelnih instalacij na sekundarni strani 
(grelna telesa, talno ogrevanje, toplotna postaja, 
priprava tople vode, itd.). 
 
Obstoječe stavbe 
 
Ugotavljanje celotne letne potrebe po toploti (vsota 
letne potrebe po toploti za ogrevanje prostorov in 
potrebe za toplo vodo) za obstoječe stavbe skoraj 
vedno poteka na podlagi dosedanje porabe končne 
energije, na primer dosedanja poraba kurilnega olja in 
srednjega letnega izkoristka generatorja toplote (kotla). 
Podatki o srednjih letnih izkoristkih so razvidni iz 
literature [64]. Priporočeno je, da se porabo končne 
energije ter starost in vrsto dosedanjih generatorjev 
toplote ugotavlja v okviru poizvedbe o potrebi po toploti 
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na licu mesta. Podatki o porabi končne energije naj bi 
bili ob tem po možnosti na razpolago za več let. 
Če so pri odjemalcih vgrajeni števci za količino toplote, 
se lahko letno potrebo po toploti določi tudi z 
izmerjenimi količinami toplote. Števci količine toplote pa 
so vgrajeni le v zelo redkih primerih in navadno le pri 
velikih porabnikih. 
 
Če nimamo zanesljivih podatkov o dosedanji porabi, se 
lahko letno potrebo po toploti ugotavlja analogno 
postopku na območju gradnje s pomočjo ugotovljene 
značilne ogrevalne površine objektov in specifične 
potrebe po toploti za značilno ogrevalno površino. 
Vendar pa naj se ta metoda uporablja le v izjemnih 
primerih, saj je povezana z veliko nenatančnostjo in 
večinoma vodi do predimenzioniranja (letno potrebo po 
toploti se iz varnostnih razlogov večinoma oceni 
previsoko). 
 
Za izračun potrebe po toplotni moči obstoječih stavb se 
skupna letna potreba po toploti, ugotovljena v okviru 
ugotavljanja potrebe po toploti, deli s številom 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo. Letna potreba 
po toploti ob tem vsebuje letno potrebo po toploti za 
ogrevanje prostorov ter za toplo vodo, saj se število 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo v Avstriji 
praviloma nanaša na celotno letno potrebo po toploti.  
 
Število obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo je 
odvisno od klimatskih razmer, lokacije, velikosti 
notranjih toplotnih dobitkov (na primer električnih 
naprav, ljudi), vrste odjemalca (eno ali več družinska 
hiša, hoteli, javne zgradbe, itd.) in od individualnega 
ravnanja uporabnika. Število obratovalnih ur z nazivno 
toplotno močjo je tako parameter, na katerega vplivajo 
številni različni merilni in empirični podatki. Število 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo okoli 500 
avstrijskih krajev in za različne vrste odjemalcev je na 
razpolago na spletnih straneh QM-Kotlarne na les (glej 
stran 2). Vendar je treba opomniti, da ti podatki 
predstavljajo le grobe orientacijske vrednosti. V vsakem 
primeru mora projektant na podlagi izkušenj prilagoditi 
podatke. 
 
V idealnem primeru se temperaturni režim 
(pričakovane temperature dovodnega in povratnega 
toka na primarni strani) določi z meritvami na licu mesta 
(in preračunom na pogoje dimenzioniranja). 
Temperaturni režim pa se lahko ugotavlja tudi z oceno 
vgrajenih grelnih inštalacij na sekundarni strani (grelna 
telesa, talno ogrevanje, toplotna postaja, priprava tople 
vode, itd.). 
 
Območje gradnje 
 
Letno potrebo po toploti za ogrevanje prostorov se 
lahko izračuna z ocenjeno značilno ogrevalno površino 
območja in specifično potrebo po grelni toploti za 
značilno ogrevalno površino. Za specifično potrebo po 
grelni toploti se praviloma uporablja podatke iz 
priročnika Recknagel [47]. V zvezi s tem je treba 
upoštevati pričakovano kakovost gradbenih objektov 
(toplotno izolacijo).  
 
Letno potrebo po toploti za toplo vodo se ugotavlja 
na podlagi ocenjene strukture porabnikov in standardne 
porabe s podatki po priročniku Recknagel [47]. 
 

Potrebo po toplotni moči se lahko analogno postopku 
pri obstoječih stavbah ugotavlja z deljenjem celotne 
letne potrebe po toploti s številom obratovalnih ur z 
nazivno toplotno močjo. 
 
Temperaturni režim se lahko na grobo oceni na 
podlagi pričakovanih odjemalcev toplote. 
 

4.4.2 Izračun toplovodnega omrežja 
 
Po Q-navodilih za kakovost [1] so za dimenzioniranje 
toplovodnega omrežja postavljene sledeče zahteve: 
 
 hidravlična hrapavost cevi daljinskega ogrevanja 

največ 0.01 mm 
 
Hitrost tokov v posameznih odsekih trase naj ne bi bila 
bistveno nižja od vrednosti, navedenih v tabeli 5.10. Za 
izbrani odsek trase naj se izbere tisti standardni premer, 
pri katerem je hitrost tokov pri pogojih nazivne 
obremenitve ravno malo nižja od največje. 
 
Postopek dimenzioniranja toplovodnega omrežja je 
opisan v poglavju 5.6. Ob tem so bistveni naslednji 
osnovni podatki: 
 
 potreba po toplotni moči posameznih 

odjemalcev (ugotovljena z natančno izvedenim 
ugotavljanjem potrebe po toploti), 

 
 struktura omrežja – kot tabela/grafični prikaz, 

 
 konkretni stroški za cevi/način polaganja (pod-, 

nadpovršinsko itd.), 
 
 stroški cevi, armatur, hišnih priključkov in 

načinov polaganja, 
 
 koeficienti hidravličnih uporov za cevi in cevne 

komponente, 
 
 potek faktorjev istočasnosti, 

 
 podnebni podatki (zunanje temperature). 

 
V okviru dimenzioniranja toplovodnega omrežja je 
treba ugotoviti sledeče podatke: 
 
 urejeni letni diagram prejete toplotne moči od 

kotlarne, 
 
 toplotne izgube toplovodnega omrežja, 

 
 temperature dovodnega in povratnega toka 

toplovodnega omrežja, 
 
 izgube tlaka, 

 
 kosovni seznam, 

 
 investicijski stroški za cevi, hišne priključke, 

stroški polaganja), 
 
 črpanje, karakteristika cevovoda za 

dimenzioniranje črpalke, 
 
 prodana količina toplote na leto. 
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V Avstriji se toplovodno omrežje običajno izračuna na 
podlagi potrebe po toplotni moči odjemalcev, 
ugotovljene v okviru ugotavljanja potrebe po toploti ob 
upoštevanju t. i. faktorja istočasnosti. S faktorjem 
istočasnosti se upošteva, da prihaja zaradi 
individualnega poteka zahtev po toplotni moči posa-
meznih odjemalcev do časovne razpršitve koničnih 
obremenitev. Zaradi tega se dejansko potrebna skupna 
grelna moč prejeta od kotlarne zmanjša glede na vsoto 
posameznih največjih moči. Nadalje se zaradi učinka 
istočasnosti z naraščajočim številom odjemalcev 
povečuje razlika med dejansko potrebno grelno močjo 
prejeto od kotlarne in vsoto individualnih največjih moči 
(nazivnih toplotnih moči strank daljinskega ogrevanja).  
 
Za dimenzioniranje generatorjev toplote oz. 
toplovodnega omrežja je bistvena največja zahtevana 
toplotna moč oskrbovanih odjemalcev, ki nastopi hkrati. 
V tem smislu se faktor istočasnosti navezuje na tak 
trenutek največje moči. Faktor istočasnosti (GLF) se 
izračuna z naslednjo formulo: 
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Pi(tMAX)...  odjemna toplotna moč [kW] i-tega 

odjemalca v trenutku tMAX največje 
zahtevane moči opazovane skupine; 

PN,i ...  Nazivna toplotna moč [kW] i-tega odjemalca  
m ...  število odjemalcev opazovane skupine 
 
Zaradi empirične narave istočasnosti je treba faktor 
istočasnosti določiti z analizo merilnih podatkov. Slika 
4.1 prikazuje rezultate analiz, izvedenih na 2 različnih 
kotlarnah v Avstriji [65]. Potek faktorja istočasnosti, 
ugotovljen s pomočjo regresijske funkcije, se pri velikih 
skupinah odjemalcev (>200) bliža vrednosti pribl. 0,5. 
 
V zvezi s tem pa je treba opomniti, da lahko prikazane 
vrednosti in poteki veljajo le kot orientacijske vrednosti. 
Tudi pri večjih omrežjih (>200 odjemalcev) lahko faktor 
istočasnosti leži bistveno više, kot je prikazano na sliki 
4.1. Uporaba omejevalcev toplotne moči pri toplotnih 
postajah odjemalcev na primer lahko očitno zviša faktor 
istočasnosti. Pri različnih daljinskih omrežjih je bil tudi 
pri velikem številu odjemalcev ugotovljen faktor 
istočasnosti, ki se je gibal okoli 0,7. Potek faktorja 
istočasnosti in njegovo vrednost pri velikem številu 
odjemalcev mora oceniti projektant na podlagi izkušenj. 
Potek, prikazan na sliki 4.1, lahko služi kot orientacijska 
vrednost. 

 

 
 

Slika 4.1 Prikaz poteka faktorja istočasnosti v 
odvisnosti od števila odjemalcev toplote (podlaga: 
podatki meritev pri dveh avstrijskih kotlarnah) [65] 
 
V nadaljnje je potek faktorja istočasnosti, prikazan v 
sliki 4.1, veljaven le za homogene skupine odjemalcev; 
vsi opazovani odjemalci imajo podobno potrebo po 
moči in primerljive karakteristike odjema. Postopek 
upoštevanja prevladujočih odjemalcev (to pomeni, da 
ima en odjemalec bistveno višjo potrebo po toplotni 
moči, kot ostali odjemalci), je podrobno opisan v [66]. 
Zaradi kompleksnosti tam predlagane zasnove se lahko 
faktor istočasnosti določi le s posebej prilagojenimi 
računalniškimi programi. 
 
V okviru raziskovalnega in razvojnega projekta, ki so ga 
podprle različne avstrijske in bavarske ustanove, je bil 
razvit računalniški program za izračun omrežja 
®Design, v katerem so implementirani podprogrami za 
optimizacijo premerov cevi (pri prekoračitvi dovoljenega 
skupnega tlaka) ob upoštevanju faktorja istočasnosti. 
Različne inženirske pisarne že več let uspešno 
uporabljajo ta program, hkrati pa preverjajo njegovo 
zanesljivost in uporabnost. Načrtuje se, da bo program 
®Design v bodoče brezplačno na razpolago 
zainteresiranim projektantom, v Avstriji pa bo postal del 
»QM-Kotlarne na les«. Nadalje je predvidena 
nadgradnja infrastrukture za programsko podporo in 
vzdrževanje (v Avstriji in na Bavarskem). Program 
®Design naj bi bil brezplačno na razpolago 
spomladi/poleti 2006, nadgradnja podporne 
infrastrukture pa do konca leta 2006. 
 

4.4.3 Potreba po toploti in toplotni 
moči celotnega postrojenja 

 
Pomemben rezultat preračuna daljinskega omrežja je 
njegov urejeni letni diagram zahtevane toplotne moči 
(glej sliko 4.2). Ta predstavlja osnovo za 
dimenzioniranje celotnega postrojenja in posameznih 
generatorjev toplote. Postopek, ki ga priporočamo za 
dimenzioniranje generatorjev toplote, je opisan v 
poglavju 6.3.6. Z urejenim letnim diagramom se lahko 
določi tako potrebo po toplotni moči kot tudi letno 
potrebo po toploti kotlarne in posameznih odjemalcev. 
Površina pod krivuljo ustreza skupni letni potrebi 
kotlarne po toploti. 
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Slika 4.2 Primer izračunanega urejenega letnega 
diagrama toplotne moči (povprečne urne vrednosti) – 
rezultati na podlagi podatkov o porabi posameznih 
porabnikov dimenzioniranja omrežja 
 
Približno se lahko krivuljo izračuna tudi z enačbo po 
Sochinsky-ju, glej sliko 4.3. Letno krivuljo se po 
Sochinsky-ju izračuna po spodnji enačbi. Znana mora 
biti največja, povprečna in najmanjša potreba po 
toplotni moči (najmanjšo potrebo po toplotni moči je 
treba delno oceniti na podlagi izkušenj): 
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β(T) ... stopnja obremenitve, βmin ... minimalna 
obremenitev sistema, βm ... povprečna obremenitev 
sistema, τ ... čas, τb ... trajanje obratovanja sistema, 
Tb ... trajanje obratovanja z nazivno močjo sistema, 
Qj ... skupna letno proizvedena količina toplote, P ... 
toplotna moč sistema. 
 

 
 
Slika 4.3 Urejeni letni diagram po Sochinsky-ju 
 
V popolnoma dograjenem sistemu naj bi bilo po ÖKL-
navodilih kotel na les obratoval najmanj 4.000 ur letno z 
nazivno toplotno močjo [20]. Za doseganje zahtevanega 
števila obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo je 
potrebno bivalentno konstruiranje kotlovskega 

postrojenja (pokrivanje konične obremenitve s kurilnim 
oljem/plinom in osnovne obremenitve z biomaso). V 
zvezi s tem je treba opomniti, da je količina toplote, ki 
se jo krije s kotlom za konično obremenitev (kotel na 
kurilno olje) pri 4.000 obratovalnih urah z nazivno 
toplotno močjo kotla na les okoli 10% celotne 
proizvedene letne potrebe po toploti. 
 

4.5 Kontrola sprejemljivosti v 
okviru QM-Kotlarne na les 

 
Pomembno 
V nadaljevanju opisana metoda kontrole 
sprejemljivosti izrecno ni orodje za projektiranje. 
Razvita je bila kot inštrument QM-Kotlarne na les za 
pooblaščenca za kakovost za kontrolo sprejemljivosti 
podatkov o konstruiranju, ki jih predloži glavni 
projektant.  
Za dokončno konstruiranje postrojenja vedno velja 
izračun glavnega projektanta. 
 

4.5.1 Kontrola sprejemljivosti v 
skladu s Q-Navodili za kakovost 

 
Q-Navodila za kakovost [1] predvidevajo izvedbo 
kontrole sprejemljivosti za vsakega odjemalca toplote in 
za celoten ogrevalni sistem. Zahteva se izračun 
parametrov in karakteristik. 
 
Za vsakega odjemalca toplote (točka E.2.4): 
 
 obratovalne ure z nazivno močjo za ogrevanje 

prostorov [h/a], 
 obratovalne ure z nazivno močjo za toplo vodo 

[h/a], 
 obratovalne ure z nazivno močjo za procesno 

toploto [h/a], 
 specifična potreba po ogrevalni toploti [kW h/(m2

 

a)], 
 specifična potreba po energiji za toplo vodo 

[kW h/(m2
 a)]. 

 
 
Za celotni ogrevalni sistem (točka E.2.6): 
 
 največja temperatura dovodnega toka odjemalca 

toplote [°C] (najvišja vrednost, ki se pojavi), 
 največja temperatura glavnega povratnega toka 

[°C] (najvišja povprečna vrednost za glavni 
povratni tok), 

 obratovalne ure z nazivno močjo za ogrevanje 
prostorov za celotno postrojenje [h/a], 

 obratovalne ure z nazivno močjo za toplo vodo 
za celotno postrojenje [h/a], 

 obratovalne ure z nazivno močjo za procesno 
toploto za celotno postrojenje [h/a], 

 specifična potreba po ogrevalni toploti za celotno 
postrojenje [kW h/(m2

 a)], 
 specifična potreba po toploti za toplo vodo za 

celoten ogrevalni sistem [kW h/(m2
 a)]. 

 

ur a. ur a. 



2. del Potek načrtovanja                                                                                               Priročnik za projektiranje 
 

34                                                                                                                                2. del Potek načrtovanja 

 karakteristike toplotnih moči v odvisnosti od 
zunanjih temperatur, prikazane kot vsota: 

 
− potreba po toplotni moči za ogrevanje 

prostora v odvisnosti od vremena [kW], 
 

− potreba po toplotni moči za ogrevanje 
prostora neodvisno od vremena [kW], 

 
− potreba po toplotni moči za toplo vodo 

[kW], 
 

− potreba po toplotni moči za procesno 
toploto [kW], 

 
− izguba toplotne moči v daljinskem 

toplovodnem omrežju [kW]. 
 
 urejeni letni diagram potrebe po toplotni moči 

izračunan iz karakteristik moči, 
 
 neodvisen izračun skupne potrebe po toploti z 

uporabo urejenega letnega diagrama potrebe po 
toplotni moči za primerjavo z vsoto potrebe po 
toploti, ki jo je navedel glavni projektant. 

 
Pooblaščenec za kakovost mora parametre in 
karakteristike primerjati z navedbami iz literature, 
med drugim iz pričujočega Priročnika za projektiranje 
in z vrednostmi iz lastnih izkušenj. 
 

4.5.2 Pogoste težave pri določanju 
potrebe po toplotni moči 
celotnega ogrevalnega sistema 

 
Določanje potrebe po toplotni moči celotnega 
ogrevalnega sistema na osnovi podatkov za 
posamezne odjemalce toplote je pogosto težavno: 
 
 Potreba po toplotni moči za celoten sistem 

izhaja iz mešanice izračunanih vrednosti z bolj 
ali manj velikimi varnostnimi dodatki in realnimi 
vrednostmi meritev brez varnostnih dodatkov. 

 
 Standardna potreba po toplotni moči za 

ogrevanje prostorov, izračunana v skladu s 
pravilniki, specifičnimi za vsako državo, temelji 
na standardni zunanji temperaturi. Nasprotno pa 
se karakteristike moči, določene z meritvami, 
navezujejo na resnične zunanje temperature. 

 
 Standardna potreba po toplotni moči za 

ogrevanje prostorov, izračunana v skladu s 
pravilniki, specifičnimi za vsako državo, 
praviloma ne upošteva toplotnih dobitkov s 
sončnim sevanjem, osebami, električnimi 
napravami itd. Nasprotno pa karakteristike moči, 
določene z meritvami, pravilno zajamejo vse te 
pridobivanje toplote. 

 
 Za oceno potrebe po toplotni moči za ogrevanje 

prostorov pri obstoječih zgradbah iz potrebe po 
toploti je potrebno poznati število obratovalnih ur 
z nazivno toplotno močjo, ki je odvisno od 
lokacije in tipa postrojenja. Katero število 

obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo naj se 
upošteva? 

 
 Izračuna dodatne toplotne moči za izenačitev 

vplivov prekinjenega ogrevanja (na primer 
ogrevanje v ponedeljek zjutraj pri poslovnih 
stavbah) pravilniki, specifični za vsako državo, 
pogosto ne upoštevajo. Nasprotno pa se lahko 
karakteristike moči, določene z meritvami, brez 
težav določi za različne primere obremenitve (z 
regresijo povprečnih dnevnih vrednosti do 
enournih povprečnih vrednosti). 

 
 Povprečna vrednost potrebe po toplotni moči za 

toplo vodo (letna potreba po toploti za toplo 
vodo, deljena z 8760 urami) je nekaj popolnoma 
drugega kot najvišja vrednost potrebe po toplotni 
moči za toplo vodo (priključna toplotna moč 
bojlerja za toplo vodo). Poraba tople vode se 
pogosto razlikuje z dneva v dan (odvisno od 
dneva v tednu in letnega časa). 

 
 Najvišje vrednosti obremenitve, ugotovljene z 

meritvami, niso odvisne le od odjemalca toplote, 
temveč tudi od generatorja toplote, ki je bil zajet 
z meritvijo. Slednje ima bolj ali manj omejen 
vpliv na največje vrednosti. 

 
Da bi števila za celoten sistem iz mešanice 
izračunov in realnih vrednosti meritev določili čim bolj 
realno, je treba odgovoriti na naslednja vprašanja: 
 
 V kakšni meri se pri novogradnjah upošteva 

toplotne dobitke? 
 
 Katero število obratovalnih z nazivno toplotno 

močjo je primerno za določitev potrebe po 
toplotni moči za ogrevanje prostorov na podlagi 
dosedanje potrebe po toploti pri obstoječih 
stavbah? 

 
 V kakšni meri se upošteva dodatna moč 

ogrevanja za izravnavo učinkov prekinjenega 
ogrevanja pri celotnem sistemu? 

 
 Na kakšno zunanjo temperaturo se navezuje 

celotni ogrevalni sistem? 
 
QM-Kotlarne na les je skušal najti odgovore na ta 
vprašanja in v ta namen pripravil EXCEL tabelo 
»Analiza stanja«, ki je opisana v nadaljevanju. 
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4.5.3 Kontrola sprejemljivosti z 
EXCEL tabelo »Analiza stanja« 

 
 
Pomembno 
EXCEL tabela »Analiza stanja« pooblaščencu za 
kakovost poenostavlja kontrolo sprejemljivosti 
podatkov dimenzioniranja, ki jih je predložil glavni 
projektant, saj so kazalniki in karakteristike, ki jih 
zahteva QM-Kotlarne na les avtomatično 
izračunane. Seveda je smiselno, če EXCEL tabelo 
uporablja že glavni projektant za kontrolo 
sprejemljivosti, tudi za kontrolo sprejemljivosti pri 
posameznih odjemalcih toplote. 
 
Za dokončno dimenzioniranje postrojenja vedno 
veljajo izračuni glavnega projektanta. 
 
V Avstriji se postopek izvedbe kontrole 
sprejemljivosti v okviru uvajanja QM-Kotlarne na les 
kasneje določi natančneje in dokončno. Aktualne 
informacije na to temo so na razpolago na spletni 
strani, glej spletne strani, stran 2. 
 
Osnovna zamisel EXCEL tabele »Analiza stanja« je 
primerjava podatkov glavnega projektanta o 
posameznih odjemalcih in celotne ogrevalnega 
sistema s pomočjo urejenega letnega diagrama na 
lokaciji postrojenja. 
 
Potreba po toplotni moči za ogrevanje prostorov 
v novih stavbah 
Karakteristika toplotne moči v skladu s pravilniki 
posameznih držav izhaja iz ničelne toplotne moči pri 
sobni temperaturi do standardne toplotne moči pri 
standardni zunanji temperaturi. To karakteristiko 
moči se pomakne v skladu s sliko 4.4 v dveh korakih. 
 
1. Vzporedni pomik v levo v višini toplotnih 

dobitkov. Tako dobimo novo karakteristiko z 
ničto toplotno močjo pri temperaturni meji 
ogrevanja in standardno toplotno moč pri  

 
 standardna zunanja temperatura 
– sobna temperatura 
+ temperaturna meja ogrevanja 
= premaknjena zunanja temperatura 
 
Pri kontroli sprejemljivosti z EXCEL tabelo 
»Analiza stanja« poteka 1. korak avtomatično za 
vse odjemalce toplote skupaj. 

 
2. Nadalje je treba upoštevati, da pri resničnem 

postrojenju pogosto del potrebe po toplotni moči 
za ogrevanje prostorov ni odvisen od vremena. 
Enostranski pomik temperaturne meje ogrevanja 
v skladu s Sliko 4.4 praviloma zadostuje. 
Izračuni imajo namreč dovolj rezerv, ki pogosto 
upoštevajo pretežno od vremena neodvisne 
deleže (na primer izgube omrežja), tako da je 
vzporedni pomik nepotreben. Pri kontroli 
sprejemljivosti z EXCEL tabelo »Analiza stanja« 
sledi 2. korak enostransko na temperaturni meji 
ogrevanja za vse odjemalce toplote hkrati. 

 

Izkušnje v Švici so pokazale, da pri tej metodi – 
predvsem, če se jo uporablja za celotno toplovodno 
omrežje – ostane dovolj varnostnih dodatkov, tudi če 
se ne upošteva dodatnega ogrevanja za izravnavo 
učinkov prekinjenega ogrevanja. 
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Slika 4.4  Izračun realne karakteristike toplotne moči iz karakteristike toplotne moči v skladu z izračunom potrebe po 

toplotni moči s pomikom za vrednost toplotnih dobitkov v levo in za delež, ki ni odvisen od vremena, 
navzgor 

 
Tabela 4.3 Število obratovalnih ur z nazivno močjo za obstoječe zgradbe (ogrevanje prostorov brez tople vode). Za 

novogradnje in zelo dobro toplotno izolirane obstoječe stavbe z nižjimi temperaturnimi mejami ogrevanja od 
15°C se teh obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo ne sme uporabljati (glej tudi okvir v poglavju 4.2.1) 

 
Kraj Število obratovalnih ur z nazivno 

toplotno močjo za stanovanjske 
zgradbe, ki je bilo, izhajajoč iz 
izkustvenih vrednosti v Švici, 
izračunano s pomočjo programa 
EXCEL »Analiza stanja« 

Število obratovalnih ur z nazivno 
toplotno močjo za stanovanjske 
zgradbe, ki se ga običajno uporablja v 
posameznih državah 

Zürich (CH) 
Davos (CH) 
Locarno-Monti (CH) 

2050 h/a* 
2800 h/a* 
1800 h/a* 

2000 - 2100 h/a* 
2600 - 3000 h/a* 
1700 - 1900 h/a* 

Gradec Univerza (AT) 
Tamsweg (AT) 
Dunaj notranje mesto (AT) 

(1900 h/a)** 
(2350 h/a)** 
(1700 h/a)** 

1800 - 1875 h/a*** 
1766 - 1840 h/a*** 
1714 - 1813 h/a*** 

München-letališče (DE) 
Karlsruhe (DE) 

(2050 h/a)** 
(1750 h/a)** 

1913 h/a**** 
1611 h/a**** 

* Dolgoletne izkustvene vrednosti iz Švice. Številke so bile delno predpisane v kantonskih energetskih uredbah. 
** Števila za Avstrijo in Nemčijo so bila izračunana samo na podlagi urejenega letnega diagrama toplotne moči s programom 
EXCEL »Analiza stanja« s podatki za Švico. Te vrednosti naj se v Nemčiji in Avstriji uporablja le za primerjavo. 
*** Vir: Priročnik za energetske svetovalce. 
**** Vir: Recknagel/Sprenger/Hönmann, Priročnik za ogrevanje in klimatsko tehnologijo 90/91. 
 

 
 
Tabela 4.4  Potreba po toplotni moči za toplo vodo za bojler z rezervoarjem s prednostnim obratovanjem (Speicher-
Warmwasserbereiter mit «Boiler-Vorrang»), izkustvene vrednosti iz Švice 
 

Primer uporabe Potreba po toplotni moči za toplo vodo 
za  
bojler z rezervoarjem s prednostnim 
obratovanjem na osebo 

Potreba po toplotni moči za toplo vodo 
bojler z rezervoarjem s prednostnim 
obratovanjem na površino odjema 
energije 

Enodružinska hiša 250 W/osebo 5 W/m2 

Večdružinska hiša 200 W/osebo 8 W/m2 
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Potreba po toplotni moči za ogrevanje prostorov pri 
obstoječih stavbah 
Dosedanjo porabo se deli s številom obratovalnih ur z 
nazivno močjo. Število obratovalnih ur z nazivno 
toplotno močjo se izračuna tako, da dobimo toplotno 
moč pri: 
  
 standardna zunanja temperatura 
-  sobna temperatura 
+ temperaturna meja ogrevanja 
=  premaknjena zunanja temperatura 
 
(torej analogno kot pri novogradnjah na sliki 4.4). 
 
Število obratovalnih ur z nazivno močjo za stanovanjske 
stavbe v tabeli 4.3 je bilo izračunano s pomočjo 
programa EXCEL »Analiza stanja«, na podlagi 
izkustvenih vrednosti iz Švice, z naslednjimi robnimi 
pogoji: 
 
 temperaturna meja ogrevanja = 15°C, 

 
 standardna zunanja temperatura = najnižja 

povprečna dnevna vrednost v zadnjih 10 letih za 
izbrano klimatsko postajo, 

 
 vremensko neodvisen delež potrebe po toplotni 

moči = 5%, 
 
 varnostni faktor = 1,2. 

 
Če v programu EXCEL »Analiza stanja« spremenimo 
en robni pogoj, se zgoraj imenovani varnostni faktor v 
višini 1,2 zmanjša sledeče: 
 
 temperaturna meja ogrevanja = 13°C → varnostni 

faktor le še 0,95! 
 
 standardna zunanja temperatura = 2 K nižja → 

varnostni faktor še 1,15. 
 
 vremensko neodvisen delež potrebe po toplotni 

moči za ogrevanje prostorov = 0% → varnostni 
faktor le še 0,95! 

 
Občutljivo znižanje varnostnega faktorja dobimo pri nižji 
temperaturni meji ogrevanja ali pri nižjem deležu 
vremensko neodvisne potrebe po toplotni moči za 
ogrevanje prostorov. To je treba upoštevati pri 
posameznih odjemalcih toplote. Pri toplovodnih 
omrežjih v obstoječih naseljih večinoma ne moremo 
narediti nič narobe, saj imajo te praviloma temperaturno 
mejo ogrevanja med 15...17°C, delež vremensko 
neodvisne toplotne moči za ogrevanje prostorov pa je 
sodeč po izkušnjah najmanj 5%, ne glede na prav tako 
vremensko neodvisne potrebe po toplotni moči za toplo 
vodo in od toplotnih izgub omrežja. 
 
Potreba po toplotni moči za ogrevanje prostorov pri 
postrojenjih z izmerjeno karakteristiko moči 
Pri stanovanjskih stavbah se pri zunanji temperaturi, 
premaknjeni za pridobljeno toploto, vstavi karakteristiko 
moči 24-urnih povprečnih vrednosti z zmernim 
varnostnim dodatkom: 

 Standardna zunanja temperatura 
–  sobna temperatura 
+  temperaturna meja ogrevanja 
=  premaknjena zunanja temperatura 
 
Pri zahtevnih ogrevalnih napravah (na primer pisarniški 
objekt z izrazito konico ogrevanja ob ponedeljkih zjutraj) 
se vstavi karakteristiko konične obremenitve, če se to 
zdi potrebno (eventualno z varnostnim dodatkom). 
 
Potreba po toplotni moči za toplo vodo 
Pri bojlerju z rezervoarjem s prednostnim obratovanjem 
se lahko v račun vstavi povprečne vrednosti iz tabele 
4.4. Te vrednosti približno ustrezajo številu obratovalnih 
z nazivno močjo 4000 ... 6000 h/a. 
 
Pri manjših bojlerjih in pri pripravi tople vode s 
pretočnimi bojlerji je treba vstaviti konične vrednosti, ki 
se jih nato pri celotnem ogrevalnem sistemu zniža s 
faktorjem istočasnosti. 
 
Podatki glavnega projektanta 
Glavni projektant pooblaščencu za kakovost za 
vsakega odjemalca toplote predloži naslednje podatke: 
 
 potreba po toploti za ogrevanje prostorov [kW h/a]; 

 
 potreba po toploti za toplo vodo [kW h/a]; 

 
 potreba po toploti za procesno toploto [kW h/a]; 

 
 značilna ogrevana površina [m2]; 

 
 največja potreba po toplotni moči za ogrevanje 

prostorov [kW]: 
 

• novogradnja: standardna potreba po toplotni 
moči pri standardni zunanji temperaturi, 

• obstoječe stavbe: s pomočjo števila obratovalnih 
ur z nazivno močjo v skladu s tabelo 4.3 
določena vrednost pri »premaknjeni zunanji 
temperaturi«, 

• meritve: vrednost meritev pri »premaknjeni 
zunanji temperaturi«. 

 
 Največja potreba po toplotni moči za toplo vodo 

[kW]: 
 

• bojler z rezervoarjem s prednostnim 
obratovanjem: povprečne vrednosti v skladu s 
tabelo 4.4, 

• manjši bojlerji in priprava tople vode s pretočnimi 
bojlerji: konične vrednosti. 

 
 Največja potreba po toplotni moči za procesno 

toploto [kW]; 
 
 Najvišja temperatura dovodnega toka [°C]; 

 
 Najvišja temperatura povratnega toka [°C]. 

 
In za celoten ogrevalni sistem: 
 
 klimatska postaja (katalog tipičnih klimatskih postaj 

v skladu s tabelo 4.3), 
 
 sobna temperatura [°C], 
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 temperaturna meja ogrevanja [°C], 
 
 standardna zunanja temperatura [°C], 

 
 vremensko neodvisen delež potrebe po toplotni 

moči za ogrevanje prostorov [%], 
 
 izguba toplotne moči v omrežju [kW], 

 
 skupna izguba potrebe po toploti v toplovodnem 

omrežju [kW h/a], 
 
 najvišja temperatura glavnega dovodnega toka 

[°C], 
 
 korekcijski faktor za zmanjšanje skupne moči [–], 

 
 zmanjšanje porabe zaradi omejenega obratovanja 

ogrevanja prostorov [%]. 
 
Nekaj pojmov je treba še razložiti: 
 
Značilna ogrevana površina je vsota vseh nad in 
podzemnih etažnih površinah, za katerih uporabo je 
potrebno ogrevanje ali klimatiziranje. Površina odjema 
energije se obračunava bruto, to pomeni iz zunanjih 
mer vključno z mejnimi zidovi in parapeti. Za 
odstopajoče sobne temperature, visoke prostore itd. 
ima vsaka država korekcijske faktorje. Kot približek se 
lahko za površino odjema energije upošteva ogrevano 
bruto etažno površino. 
 
Temperaturna meja ogrevanja je tista zunanja 
temperatura (povprečna dnevna vrednost), do katere 
ogrevanje ni potrebno. V osrednjem območju Švice leži 
za običajne stavbe pri približno 15°C. Pri stavbah z 
večjo pasivno izrabo energije je nižja, pri stavbah s 
slabo toplotno izolacijo višja.  
 
Vremensko neodvisen delež potrebe po toplotni 
moči za ogrevanje prostorov je za enodružinske hiše 
z dobro toplotno izolacijo praktično 0%. Pri 
večdružinskih hiše z razširjenim razvodnim ogrevalnim 
cevovodom je približno  5...10%. Pri starejših stavbah s 
slabo izoliranim razvodnim ogrevalnim cevovodom in 
pogosto še neopredeljenimi dodatnimi porabniki 
(prezračevalne naprave itd.) je lahko bistveno višji. 
Toplovodna omrežja imajo vedno občuten vremensko 
neodvisen delež potrebe po toplotni moči za ogrevanje 
prostorov (neodvisno od prav tako vremensko 
neodvisne potrebe po toplotni moči za toplo vodo in od 
izgub moči na omrežju). 
 
Korekcijski faktor za zmanjšanje skupne moči se v 
EXCEL tabelo vstavlja kot splošni faktor za 
karakteristike moči za ogrevanje prostorov, toplo vodo, 
procese in izgube omrežja. Tukaj se lahko v danem 
primeru vstavi splošni faktor istočasnosti. 
 
Z zmanjšanjem porabe zaradi omejenega 
obratovanja ogrevanja prostorov se lahko 
odstotkovno zmanjša potrebo po toploti, izračunano z 
urejenim letnim diagramom toplotne moči. Na ta način 
se na primer lahko upošteva znižano potrebo po toploti 
v šolski stavbi zaradi počitnic.  
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Slika 4.5 Karakteristike toplotne moči celotnega postrojenja  
 
 

 
 
 
Slika 4.6 Letni diagram zunanjih temperatur za Zürich 
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Slika 4.7 Urejeni letni diagram potrebne toplotne moči (opozorilo: toplotni dobitki so bili upoštevani že pri 

karakteristikah moči) 
 
 

 
 
Slika 4.8 Primerjava skupne potrebe po toploti 
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Grafična ocena 
Podatke glavnega projektanta se vnese v EXCEL 
tabelo »Analiza stanja«. Program iz teh podatkov izdela 
grafično oceno, ki jo pooblaščenec za kakovost lahko 
uporabi kot osnovo za kontrolo sprejemljivosti. Štirje 
grafi so razloženi v nadaljevanju. 
 
Karakteristike moči celotnega ogrevalnega sistema 
(Slika 4.5) 
Vsi vneseni podatki o moči so v skladu z metodo 2 
prikazani v obliki skupne karakteristike moči. Od spodaj 
navzgor so to: 
 
 izguba toplotne moči v omrežju, 

 
 procesna toplota, 

 
 topla voda, 

 
 ogrevanje prostorov, razdeljeno na vremensko 

neodvisen del in vremensko odvisen del. 
 
Pri karakteristiki moči za ogrevanje prostorov, je treba 
upoštevati, da se korekcijo v skladu s sliko 4.4 izvaja 
samodejno za vse odjemalce toplote skupaj: 
 
 pomik v levo za vrednost toplotnih dobitkov, 

 
 enostranski pomik od vremena neodvisnega deleža 

ob temperaturni meji ogrevanja navzgor. 
 
Najvišja karakteristika moči kaže lastnosti moči 
celotnega ogrevalnega sistema v odvisnosti od 
dejanskih zunanjih temperatur (povprečne dnevne 
vrednosti). Točke pomenijo, od desne proti levi: 
 
 sobna temperatura, 

 
 temperaturna meja ogrevanja (dve točki dobimo, če 

vstavimo vremensko neodvisen del), 
 
 najnižja povprečna dnevna vrednost zadnjih 10 let 

za izbrano klimatsko postajo, 
 
 projektna zunanja temperatura za novogradnje 

upoštevajoč pridobivanje toplote v skladu z metodo 
2. 

 
S spreminjanjem korekcijskega faktorja se lahko vse 
karakteristike premika za enak odstotek.  
 
Iz tega diagrama se lahko odčitajo potrebne toplotne 
moči generatorjev toplote. Presečišča kažejo, do katere 
zunanje temperature (povprečna dnevna vrednost) 
zadošča določeni generator toplote. 
 
Urejeni letni diagrami zunanjih temperatur 
(Slika 4.6) 
V EXCEL tabeli »Analiza stanja« so za klimatske 
postaje v skladu s tabelo 4.3 programirane po trije 
urejeni letni diagrami: 
 
 10-letna najvišja dnevna vrednost, 

 
 10-letna povprečna dnevna vrednost, 

 
 10-letna najnižja dnevna vrednost. 

 

Za oceno se uporablja izključno 10 letno povprečno 
dnevno vrednost. Ostala urejena letna diagrama sta 
prikazana le za informacijo.  
 
Upoštevati je treba, da so bile v zadnjih 10 letih zime 
relativno »tople«. Izjemno mrzel januar 1985 na primer 
v teh podatkih ni zajet! 
 
Pogostnost vsote potrebne toplotne moči (Slika 4.7) 
Program iz karakteristike moči celotnega postrojenja 
(Slika 4.5) in iz urejenega letnega diagrama 10-letnih 
povprečnih dnevnih vrednosti temperature (Slika 4.6) 
izračuna pogostnost vsote potrebne toplotne moči.  
 
V ta diagram se lahko sedaj na roko vriše toplotne moči 
generatorjev toplote. Presečišča kažejo, koliko dni se 
uporablja določen generator toplote. Nadalje se lahko iz 
površinskih deležev oceni, kolikšen delež od celotne 
potrebe po toploti proizvede posamezen generator 
toplote. 
 
Primerjava skupne potrebe po toploti (Slika 4.8) 
Posebej zanimiva je sedaj primerjava skupne potrebe 
po toploti, ki jo je navedel glavni projektant s celotno 
potrebo po toploti, ki jo je izračunal program s pomočjo 
urejenega letnega diagrama: 
 
 levi stolpec: skupna potreba po toploti po podatkih 

glavnega projektanta; 
 
 srednji stolpec: skupna potreba po toploti iz 

podatkov za toplotno moč celega leta (odpade pri 
toploti za ogrevanje prostorov); 

 
 desni stolpec: celotna potreba po toploti iz 

podatkov za toplotno moč za zimo. 
 
Seveda se te ocene ne da uporabiti brez kritične 
razprave. Vsako skupino je treba obravnavati ločeno in 
jo primerjati z realnimi danostmi. 
 
Ogrevanje prostorov: Če bi glavni projektant izvedel 
projektiranje strogo po metodi 2, bi morala biti levi in 
desni stolpec, s korekcijskim faktorjem 1,0, približno 
enaka. Vendar se to redko zgodi, saj tako izračun 
potrebe po toplotni moči kot tudi število obratovalnih ur 
z nazivno močjo v tabeli 4.3 vsebujejo varnostne 
faktorje, ki povzročijo, da se desni stolpec višji. Tudi 
zaradi upoštevanja realističnega vremensko 
neodvisnega deleža toplotne moči se desni stolpec 
močno poveča. 
 
Topla voda: Če bi glavni projektant strogo vstavljal 
letne povprečne vrednosti (torej potrebo po toploti za 
toplo vodo deljeno z 8760 h/a), bi morala biti levi in 
desni stolpec enaka. Vrednosti v tabeli 4.4 pa dajejo 
bistveno nižje število obratovalnih ur z nazivno močjo 
kot 8760 h/a. Če se uporablja te vrednosti, je srednji 
stolpec bistveno višji od levega. 
 
Procesna toplota: Pri enakomernem koriščenju 
toplotne moči skozi celo leto bi morala biti levi in srednji 
stolpec enaka. 
 
Toplovodno omrežje: Ob predpostavki konstantnih 
toplotnih izgub v omrežju skozi celo leto, bi se morala 
levi in srednji stolpec skladati.  
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Upoštevati je treba, da program ne more upoštevati, ali 
gre za letno obratovanje ali za zimsko obratovanje. Zato 
se v srednjem stolpcu obračunava letno obratovanje in 
v desnem stolpcu zimsko obratovanje. Pri toploti za 
ogrevanje prostorov gre vedno za zimsko obratovanje, 
zato tu manjka srednji stolpec. Pri topli vodi, procesih in 
toplovodnem omrežju mora uporabnik programa sam 
odločiti, kateri stolpec se nanaša na njegov primer in 
kako ga bo tolmačil. Velika prednost EXCEL tabele je v 
tem, da se lahko isto postrojenje na zelo enostaven 
način obravnava z različnimi izračuni za potrebo po 
toploti. Ob tem je smiselno, vsako postrojenje 
obravnavati na dva različna načina: 
 

 Način A z varnostnimi dodatki 
To pomeni, da so lahko stolpci, dobljeni iz podatkov za 
toplotno moč za leto oz. za zimo, občutno višji od 
podatkov o energiji, ki jih je navedel projektant 
(približno kot na sliki 4.8). S podatki iz načina A se 
določi: 
 toplotno moč kotla na les pri monovalentnem 

postrojenju z enim kotlom, 
 celotno toplotno moč generatorjev toplote pri 

postrojenjih z več kotli, 
 odjemalce toplote. 

 

 Način B brez varnostnih dodatkov 
To pomeni, da se stolpce, izračunane iz letnih oz. 
zimskih podatkov o toplotni moči, s pomočjo 
korekcijskega faktorja »pomakne« na področje 
energetskih podatkov, ki jih je navedel glavni 
projektant. S podatki iz načina B se projektira: 
 
 toplotno moč kotla na les pri bivalentnih 

postrojenjih, 
 izračun cevovodov toplovodnega omrežja, 
 kazalnike potrebe po toploti za oceno 

gospodarnosti. 
 
 

4.6 Analiza stanja pri 
posameznih mejnikih 

 
Analiza stanja je iterativni se proces. Pri poteku projekta 
QM-Kotlarne na les se analizo stanja prvič izvede pri 
2. mejniku na stopnji idejnega načrta. Nato se ga 
ponovi pri 3. mejniku, ko je razpisni projekt gotov in pri 
5. mejniku po optimizaciji obratovanja. Pri 4. mejniku, 
ob prevzemu, je treba vsaj preveriti analizo stanja in 
dopolniti dokumentacijo postrojenja.  
 
Pri vsakem mejniku je sicer obseg informacij večji, 
ampak žal se ustrezno manjša tudi prostostna stopnja. 
Medtem ko pri 2. mejniku sprememba pogosto pomeni 
le črto s svinčnikom, pa je pri 4. in 5. mejniku 
postrojenje že zgrajeno in napačna ocena je lahko temu 
primerno draga. 
 
Tabela 4.5 nudi pregled analize stanja pri posameznih 
mejnikih. Četrti stolpec »Proizvodnja toplote« je sicer 
šele predmet šestega poglavja, vendar ga tukaj 
navajamo zaradi preglednosti. 
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Tabela 4.5  Pregled analize stanja pri posameznih mejnikih 
 

Mejnik Odjemalci toplote Toplovodno omrežje Proizvodnja toplote 

2 
Idejni načrt 

  Seznam potencialnih odjemalcev 
toplote je na razpolago, s tem da 
bi moralo najmanj 70% od tega 
podpisati izjavo o nameri 
  Pri novogradnjah so na 

razpolago projektni podatki o 
potrebi po toploti, toplotni moči in 
temperaturi (natančnost podatkov 
je odvisna od stopnje realizacije 
projekta) 
  Za obstoječe stavbe so na 

razpolago podatki o dosedanji 
porabi goriva 

  Na razpolago je situacijski načrt 
z lokacijo kotlarne in vrisanimi 
glavnimi in stranskimi vodi ter 
hišnimi priključki 
  Določen je velikostni razred 

toplovodnega omrežja glede na 
nazivni obseg (ni še natančnega 
preračuna cevnega omrežja) 
  Toplotne izgube omrežja so 

določene v skladu z velikostjo na 
podlagi gostote priključkov 

  Potrebne zahteve po toploti, 
toplotni moči in temperaturi so 
znane (glej stolpca »Odjemalci 
toplote« in »Toplotno omrežje«) 
  Vrste goriva in njihova 

razpoložljivost je ugotovljena 
  Sledi izbira vrste ogrevalnega 

sistema (vrsta kotla, 
monovalenten / bivalenten, število 
kotlov)  
  Izvede se porazdelitev moči po 

kotlih 
  Določen je način obratovanja 

pozimi in poleti 
 

3 
Razpisni 
projekt 
 

  Seznam odjemalcev toplote za 
prvo stopnjo izgradnje in končno 
izgradnjo je dokončno znan 
  Za novogradnje so na razpolago 

najnovejši projektni podatki o 
potrebi po toploti, toplotni moči in 
temperaturi 
  Za obstoječe stavbe so bili 

podatki o dosedanji porabi goriva 
preverjeni in na razpolago je 
zanesljiv podatek o temperaturnih 
zahtevah (po možnosti meritve) 
 

  Lokacija kotlarne in potek 
glavnega in stranskih vodov ter 
hišnih priključkov so dokončno 
določeni 
  Daljinsko toplovodno omrežje je 

glede nazivnega obsega in tlačnih 
uporov dokončno dimenzionirano 
  Toplotne izgube toplovodnega 

omrežja so izračunane na podlagi 
dokončnega dimenzioniranja 
omrežja 

  Izbor goriva je dokončno 
določen in na razpolago je 
ustrezna pogodba o dobavi goriva
  Določena je standardna vezava 

kotlov ali pa je na razpolago 
ustrezen opis tehnološko shemo, 
opisom funkcij, merilno verigo itd 
  Na razpolago je dokončna 

tehnološka shema z vpisanimi 
močmi, temperaturami in pretoki 

4 
Prevzem 

  Seznam odjemalcev toplote je 
dopolnjen na dejansko stanje 

  Spremembe na podlagi 
izvedbenega načrta so bile 
aktualizirane v projektni 
dokumentaciji postrojenja 

 Spremembe na podlagi 
izvedbenega načrta so bile 
aktualizirane v projektni 
dokumentaciji postrojenja 
 

5 
Optimizacija 
obratovanja 

  Optimizacija obratovanja je 
zaključena 
  Seznam odjemalcev, ki bodo 

dejansko priključeni v prvem letu, 
je izdelan 
  Znana je dejanska poraba 

toplote, potrebna konična 
obremenitev in temperaturne 
zahteve odjemalcev v skladu s 
seznamom  
  Sledi primerjava dejanske 

preostale rezerve širitve in 
odjemalcev toplote, ki se še želijo 
priključiti 
 Po potrebi se izdela koncept za 

pridobivanje dodatnih odjemalcev 
toplote 
 

 Optimizacija obratovanja je 
zaključena 
 Spremembe, izvedene v toku 

optimizacije, so bile aktualizirane 
v projektni dokumentaciji 
postrojenja 
  Dejanske toplotne izgube 

daljinskega toplovodnega omrežja 
v prvem letu obratovanja so 
približno znane (proizvodnja 
toplote po števcu – vsota števcev 
odjemalcev toplote) 

 Optimizacija obratovanja je 
zaključena 
 Spremembe, izvedene v toku 

optimizacije, so bile aktualizirane v 
projektni dokumentaciji postrojenja
 Dejanske toplotne izgube 

daljinskega toplovodnega omrežja 
v prvem letu obratovanja so 
približno znane (proizvodnja 
toplote po števcu – vsota števcev 
odjemalcev toplote) 
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5 Postopek projektiranja toplovodnega omrežja 

 

5.1 Splošne zahteve in 
opredelitev 
najpomembnejših pojmov 

 
 
Postavitev ciljev 
Glede na posamezne mejnike so določene različne 
stopnje natančnosti: 
 
1. Območje oskrbe s toploto 
 
2. Za vsakega odjemalca razdeljeno na ogrevanje 

prostorov, toplo vodo in procese: 
 

− potreba po toploti 
 
− potreba po toplotni moči 
 
− temperaturni režim 

 
3. Letna potreba po toploti celotnega ogrevalnega 

sistema 
 
4. Urejeni letni diagram potrebe po toplotni moči 

celotnega postrojenja 
 
5. Urejeni letni diagram potrebe po toplotni moči 

celotnega ogrevalnega sistema 
 
6. Struktura toplovodnega omrežja 
 
7. Izbira sistema razvodnega cevnega omrežja 
 
8. Izračun toplovodnega omrežja in optimizacije glede 

toplotnih izgub, pomožne energije itd. 
 
Razlog za centralno daljinsko ogrevanje na lesno 
biomaso je v tem, da imajo večji avtomatizirani kotli na 
les večji srednji letni izkoristek in manjše stroške 
proizvodnje toplote. Hkrati se lahko izboljša udobje za 
odjemalce toplote in zniža emisije škodljivih snovi. 
 
Pri idealni umestitvi, dobri izkoriščenosti in veliki gostoti 
priključkov lahko avtomatizirani kotli na les dosežejo 
srednji letni izkoristek proizvodnje toplote od 85% do 
90%. Pri veliki gostoti priključkov se lahko toplote 
izgube toplovodnega omrežja zniža bistveno pod 10% 
letno proizvedene količine toplote. 
 
Toplovodno omrežje sestavljajo kotlarna, eden ali več 
glavnih vodov, eden ali več stranskih vodov ter hišni 
priključki, Slika 5.1. 
 
 
 
 

5.1.1 Gostota odjema 
 
Gostota odjema je mera za primernost neke cone za 
priključitev na centralno daljinsko ogrevanje. Letni 
odjem toplote vseh stavb neke cone postavi v razmerje 
z osnovno površino. Priporočeno je, da se za oceno 
gostote odjema uporablja tabelo 5.1. 
 

 
 
Slika 5.1. Struktura toplovodnega omrežja 
 
 
Gostota odjema [kW h/m2 ] =  
 

letni odjem toplote odjemalcev ene cone [kW h] 
površina cone [m2 ] 

 
 
Tabela 5.1  Priporočena gostota odjema cone kot 
kriterij primernosti 
 

Primernost za centralno 
daljinsko ogrevanje 

Gostota odjema 
kW h/m2 

Ni primerno < 50 

Pogojno primerno 50 – 70 

Primerno  > 70 
 
 

Za gostoto odjema velja: 
 
− Območja enodružinskih hiš praviloma niso 

zanimiva (gostota odjema 15 – 30 kW h/m2). 
 
− Zanimiva območja so območja večstanovanjskih 

zgradb, središča vasi ali cone z zgoščeno gradnjo. 
 
− Gospodarnost toplovodnega omrežja se lahko 

izboljša, če se nanj lahko priključi bližnjega velikega 
odjemalca. 
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− Toplovodno omrežje je za enega samega velikega 
odjemalca zanimivo le, če imajo okoliška območja 
visoko gostoto odjema. 

 
− Velike odjemalce naj se priključi v toplovodno 

omrežje, če so locirani zelo blizu 

5.1.2 Priključna gostota 
 
Priključna gostota je definirana s spodnjim izrazom: 
 
Priključna gostota toplovodnega omrežja = 
 

vsota letne potrebe odjemalcev po toploti * [MWh/a] 
                dolžina trase * * [Trm] 
 

 
* z odbitkom letne potrebe po toploti neposredno od glavnega 
razvodnika 
** dolžina trase [Trm] –> glavni, stranski vodi, hišni priključni 
vodi 
 
Priključna gostota hišnega priključka = 
 

letna potreba po toploti na toplotni postaji [MWh/a] 
dolžina trase hišnega priključnega voda* [Trm] 

 
* dolžina trase hišnega priključnega voda [Trm]: –> razdalja 
med glavnim vodom in hišnim priključkom 
 
Priključna gostota je pomembna značilna veličina, ki 
bistveno vpliva na gospodarnost postrojenja. 
 

5.1.3 Specifični investicijski stroški 
razvodnega cevovoda 

 
Specifični stroški razvodnega cevovoda imajo zelo širok 
raztros, določajo pa jih predvsem zahtevnost gradnje, 
lokalna raven cen, razvoj infrastrukture in priključna 
gostota, glej Sliko 5.2. V podeželskem prostoru so 
stroški polaganja toplovodnih cevi praviloma nižji kot v 
mestnem prostoru. Na območju mest obstoječi vodi in 
konstrukcije ter zahtevne prometne razmere ovirajo 
optimalni potek toplovodov. Sestava tal tudi lahko 
povzroči znatne dodatne stroške. 
 
Da bi dosegli ciljno vrednost specifičnih investicijskih 
stroškov toplovodnega omrežja v višini 470 €/(MWh/a) 
pri prvi stopnji izgradnje in 330 €/(MWh/a) pri končni 
izgradnji, so potrebne priključne gostote v skladu s 
Tabelo 5.2. Ciljne vrednosti specifičnih investicijskih 
stroškov praviloma ne bi smeli preseči za več kot 25%. 
 
Tudi drugi gospodarski robni pogoji kot so dosegljiv 
prihodek in investicijske spodbude (subvencije) lahko 
vplivajo na gospodarnost in s tem na potrebno 
priključno gostoto. V tabeli 5.3 so zajeti 
najpomembnejši vplivni dejavniki. 
 
Če se ne da doseči ciljne vrednosti specifičnih 
investicijskih stroškov, se lahko z investitorjem dogovori 
za višje vrednosti. Ob tem je treba preveriti, kako višji 
investicijski stroški toplovodnega omrežja dolgoročno 
vplivajo na gospodarnost, predvsem z ozirom na možno 
zvišanje cen na primer na višje cene goriva. 
 

 

 
Vključeni so: elementi daljinskega ogrevanja v kotlarni, 

toplovodno omrežje do vključno toplotnih postaj 
(brez hišne centrale). 

Vir:  Krivulje določene na podlagi podatkov 
obstoječih sistemov v Švici 

 
Slika 5.2 Povprečna razpršenost specifičnih 
investicijskih stroškov toplovodnega omrežja v 
odvisnosti od priključne gostote 
 
 
Tabela 5.2  Potrebna priključna gostota toplovodnega 
omrežja za doseganje ciljne vrednosti specifičnih 
investicijskih stroškov 
 

Status izgradnje Priključna gostota 
toplovodnega omrežja 

 Ugodni pogoji 
[(MWh/a)/Trm] 

Neugodni pogoji 
[(MWh/a)/Trm] 

1. stopnja 
izgradnje 

> 0,7 > 1,4 

Končna izgradnja > 1,2 > 2,0 
 
 
Tabela 5.3   Vplivi robnih pogojev na specifične 
investicijske stroške toplovodnega omrežja in 
gospodarnost celotnega ogrevalnega sistema 
 

 Ugodni 
pogoji 

Neugodni 
pogoji 

Zahtevnost gradnje majhna velika 

Lokalna raven cen nizke visoke 

Razvoj infrastrukture hiter  počasen 

Investicijske spodbude visoke  nizke 

Dosegljiv prihodek visok  nizek 
 
 
Če je odjemalec toplote, ki se želi priključiti, zelo 
oddaljen od najbližjega glavnega ali stranskega voda, je 
priključna gostota njegovega hišnega priključka pod 
zahtevano vrednostjo. Investitor mora na podlagi vpliva 
na gospodarnost celotnega sistema odločiti, ali se bo 
takšnega odjemalca priključilo na omrežje. Odobritev 
priključitve se lahko poveže tudi z udeležbo pri dodatnih 
stroških priključka ali z rahlo višjo ceno toplote za kritje 
dodatnih stroškov. 
 



5. Postopek projektiranja toplovodnega omrežja                                                          Priročnik za projektiranje 
 

46                                                                                                                                2. del Potek načrtovanja 

5.1.4 Toplotne izgube v razvodnem 
cevovodu 

 
Toplote izgube v razvodnem cevovodu (toplotne izgube 
skozi stene cevovodov) so prav tako pomembna 
značilna veličina, ki močno vpliva na gospodarnost 
sistema. 
 
Na toplotne izgube razvodnega cevovoda QVWV vplivajo: 
 
• priključna gostota; 
 
• trajanje obratovanja: celoletno ali sezonsko 

obratovanje; 
 
• temperaturni režim toplovodnega omrežja: potreba 

za ogrevanje prostorov z ali brez tople vode; 
 
• debelina toplotne izolacije cevovoda. 
 
Med obratovanjem se meri toplotne izgube razvodnega 
cevovoda QVWV kot razliko med količino toplote, ki jo 
toplovodnemu omrežju dovajajo generatorji toplote in 
količino toplote, ki jo porabijo vsi odjemalci toplote. 
Toplotne izgube razvodnega cevovoda QVWV oz. qVWV in 
toplotni izkoristek razvodnega cevovoda ηwv so tako 
definirani: 
 

toplota porabljena - toplota dovedena Q wvv =  

 

toplota dovedena
toplota porabljena - toplota dovedena

q wvv =  

 

toplota dovedena
toplota porabljena 

1−=  

 

)q1(
toplota dovedena
toplota porabljena 

wvvWV −==η  

 
 
Slika 5.3 kaže specifične toplotne izgube razvodnega 
cevovoda qVWV v odvisnosti od priključne gostote za 
različne načine obratovanja in temperaturnega režima 
toplovodnega omrežja. Toplotne izgube toplovodnega 
omrežja v skladu s Q-navodili ne bi smele presegati 
ciljne vrednosti 10% potrebe po koristni toploti toplotnih 
odjemalcev. To praviloma ustreza izgubi v višini 
približno 9%, glede na količino toplote, dovedeno 
toplovodnemu omrežju. Za doseganje ciljnih vrednosti v 
skladu s Sliko 5.3, je treba odvisno od načina 
obratovanja in temperaturnega režima toplovodnega 
omrežja upoštevati priključne gostote, navedene v 
tabeli 5.4. 
 
Če je priključna gostota pri končni izgradnji nižja od 
vrednosti v tabeli 5.4, je treba v prvi vrsti skušati 
povečati priključno gostoto. S tem se ne zmanjša le 
toplotnih izgub toplovodnega omrežja, temveč se tudi 
izboljša gospodarnost v celoti. Nadaljnja možnost 
zmanjševanja toplotnih izgub so omejitve načina 
obratovanja toplovodnega omrežja: 
 

• Toplovodno omrežje ne obratuje celo leto, temveč 
le med kurilno sezono (glej sliko 5.3: 70 - 90°C, 
kurilna sezona, vključno s toplo vodo). 

 
• Opustitev priprave tople vode med kurilno sezono, 

tako da lahko toplovodno omrežje obratuje s čim 
nižjo temperaturo dovodne vode (glej sliko 5.3: 40 - 
70°C, kurilna sezona, topla voda izključena). 

 
Učinki omejitev načina obratovanja toplovodnega 
omrežja na gospodarnost so odvisni od stroškov, 
povezanih s porabo in obratovanjem in jih je treba v 
vsakem posameznem primeru podrobno preveriti. 
 
Če se ne da doseči ciljne vrednosti toplotnih izgub, se 
lahko z investitorjem dogovori za višje toplotne izgube. 
Pri tem je treba preveriti, kako večje toplotne izgube 
dolgoročno vplivajo na gospodarnost, predvsem glede 
možnosti zvišanja cen, na primer zvišanja cen goriv. 
 

 
 
Slika 5.3 Toplotne izgube razvodnega cevovoda v 
odvisnosti od priključne gostote za različne načine 
obratovanja in različne temperaturne režime dovodne 
vode 
 
Pojasnilo: podatek o temperaturi ustreza spremenljivemu 
temperaturnemu področju dovodnih temperatur (na primer v 
odvisnosti od zunanje temperature). 
 
Tabela 5.4   Potrebna priključna gostota toplovodnega 
omrežja za ohranjanje ciljne vrednosti toplotnih izgub 
toplovodnega omrežja v skladu s sliko 5.3 
 

Dovodna 
temperatura 

Način 
obratovanja 

Priključna 
gostota 
[(MWh/a)/Trm] 

70 – 90°C 
Letno 
obratovanje vklj. 
s toplo vodo 

> 1,8 

70 – 90°C Kurilna sezona 
vklj. s toplo vodo 

> 1,3 

40 – 70°C Kurilna sezona 
brez tople vode 

> 0,8 
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5.2 Določitev območja oskrbe s 
toploto 

 

5.2.1 Postopek pri predštudiji 
 
 Razdelitev potencialnega območja oskrbe s toploto 

na območja in cone 
 
 Določitev letne potrebe po toploti in gostote odjema 

vsake cone 
 
 Izbor primernega območja oskrbe s toploto, 

določitev lokacije proizvodnje toplote in lege 
toplovodnega omrežja ter določitev potrebe po 
koristni toploti s predpostavljeno stopnjo 
vključenosti v sistem daljinskega ogrevanja. 

  
 Preverjanje razpoložljivih virov energije in cen 

goriva 
 
 Groba ocena gospodarnosti (poglavje 11) z oceno 

specifičnih proizvodnih stroškov (lastne cene) 
toplote in s primerjavo različic 

 
 

5.2.2 Razdelitev potencialnega 
območja oskrbe s toploto v 
območja in cone 

 
Potencialno območje oskrbe s toploto je na primer vas, 
deli vasi, več velikih odjemalcev ali en sam veliki 
odjemalec z okoliškimi deli vasi. Potencialno območje 
oskrbe s toploto se v območja in cone razdeli na 
podlagi pričakovane gostote odjema tipov stavb 
(naselje enodružinskih hiš, industrija,  

večstanovanjski bloki itd.) ali na podlagi geografskih 
danosti, kot na primer ulic, tirov, potokov, itd., Slika 5.4 
in slika 5.5. Poenostavljeno se lahko cone obravnava 
kot velike odjemalce. Pri razdelitvi vasi si lahko 
pomagamo tudi s krajevnim načrtom, ali, če obstaja, z 
energetskim katastrskim načrtom. 
 
 

 
 
Slika 5.4 Razdelitev vasi v območja 
 

 

 

 
 

Slika 5.5 Razdelitev območij v cone 
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5.2.3 Letna potreba po toploti 
odjemalcev toplote  

 
Za izračun gostote odjema neke cone je treba določiti 
letno potrebo po toploti za ogrevanje prostorov in toplo 
vodo posameznih stavb v skladu s podatki, ki so 
specifični v vsaki državi, v poglavjih. 4.2, 4.3 in 4.4. 
Letno potrebo po toploti velikih odjemalcev se lahko 
določi na podlagi naslednje metode: 
 
Letna potreba po toploti velikih odjemalcev (ključni 
odjemalci) 
Treba je pridobiti podatke o letni porabi toploti velikih 
odjemalcev, saj je določitev s pomočjo značilne 
ogrevane površine premalo natančna. Pri novogradnjah 
se lahko pri enostavnih primerih računa na osnovi 
značilne ogrevane površine, potrebe po ogrevalni toploti 
in toploti za toplo vodo v skladu s standardi posameznih 
držav.  
 
Pri obstoječih stavbah, na primer nakupovalnih centrih 
(zmanjšana potreba po toploti zaradi rekuperacijskih 
naprav), notranjih bazenih, hotelih (zasedenost, 
sezona) ali parkih za prosti čas se uporabi mesečne 
podatke meritev porabe energije (mesečna poraba 
kurilnega olja, plina), te pa se s pomočjo srednjega 
letnega izkoristka ηa preračuna na letno potrebo po 
toploti. 
 

5.2.4 Gostota odjema con v 
potencialnem območju oskrbe s 
toploto 

 
Gostoto odjema con v posameznih območjih oskrbe s 
toploto se določi tako, da se sešteje letno potrebo po 
toploti za ogrevanje prostorov in toplo vodo posameznih 
stavb in deli s površino cone. 
 
Iz primera v tabeli 5.5 izhaja, da sta coni B1 in C3 
primerni za oskrbo s toploto, coni B2 in A3 pa le 
pogojno.  
 

Tabela 5.5   Gostota odjema posameznih con v 
potencialnem območju oskrbe s toploto (slika 5.4 in 
slika 5.5) 
 

 Letna 
potreba 

po toploti 
MWh 

Površina 
 
 

m2 

Gostota 
odjema 

 
kW h/m2 

Primernost

Območje A     

Odjemalec 
A1_1 

    

Odjemalec 
A1_2 

...    

Cona A1 156 5.570 35  

Odjemalec 
A2_1 

...    

Odjemalec 
A2_2 

...    

Odjemalec 
A2_3 

...    

Cona A2 726 16.900 43  

Cona A3 1.679 27.080 62 Pogojno

Cona A4 1.360 53.340 25  

Cona A5 603 20.640 29  

Cona A6 36    

Cona A7 450 15.475 29  

Območje B     

Cona B1 5.415 57.080 95 Primerna

Cona B2 2.417 46.870 52 Pogojno

Cona B3 1.337 39.470 34  

Cona B4 296 7.380 40  

Območje C     

Cona C1 697 16.600 42  

Cona C2 1.735 39.490 44  

Cona C3 630 7.360 86 Primerna

Cona C4 840 22.600 37  

Cona C5 390 10.920 36  

Cona C6 345 11.320 30  

Cona C7 245 7.800 31  
 

5.2.5 Izbira primernega območja 
oskrbe s toploto 

 
Da se ne bi ogrozila gospodarnost delovanja sistema 
daljinskega ogrevanja, se v prvem koraku izloči 
neprimerne cone z gostoto odjema < 50 kW h/m2. 
Preostanek predstavlja možno območje oskrbe s 
toploto. Za nadaljnjo obravnavo se izbere povezane 
cone z visoko gostoto odjema. V njih se lokacijo 
proizvodnje toplote in lego toplovodnega omrežja določi 
tako, da cevovodno omrežje ostane čim bolj kratko. 
Čeprav so primerne za oskrbo s toploto, je treba 
nadaljnje cone morebiti izločiti ali jih upoštevati v 
kasnejši fazi širitve, ker bi bilo njihovo vključevanje 
glede na določeno lego toplovodnega omrežja 
neugodno. Od prvotnega, potencialnega območja 
oskrbe s toploto tako ostane območje oskrbe s toploto, 
primerno za nadaljnjo obravnavo.  
 
S sprejetjem stopnje priključitve od 50% do 80% 
primernega območja oskrbe s toploto se določi letno 
potrebo po toploti. Na podlagi dolžine toplovodnega 
omrežja (glavni in stranski vodi) se določi priključno 
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gostoto (glej poglavje 5.1.2), ki jo potrebujemo za grobo 
oceno gospodarnosti, poglavje 11.9. 
 
Pri primeru v tabeli 5.5 sestavljajo možno območje 
oskrbe s toploto cone B1, B2 in A3. Za vključitev prideta 
v poštev povezani coni B1 in B2, cona A3 je preveč 
izolirana in jo je treba izločiti. Upoštevana bo bodisi v 
kasnejši širitvi obstoječega daljinskega sistema ali pa 
bo vključena z lastnim mikro sistemom daljinskega 
ogrevanja. Slika 5.6 prikazuje potencialno možno in za 
vključevanje primerno območje oskrbe s toploto z lego 
daljinskega toplovodnega omrežja in možnimi 
lokacijami kotlarne.  
 
 

 
 
Slika 5.6 Potencialno možno območje oskrbe s 
toploto (primerne cone) in primerno območje oskrbe s 
toploto z možnimi lokacijami kotlarne in lego 
toplovodnega omrežja 
 
 

5.2.6 Analiza energetske ponudbe 
 
Projektant zajame energetsko ponudbo iz naslednjih 
virov, glede na potencial, razpoložljivost, kakovost, 
energijsko vrednost in ceno: 
 
• les • toplota iz okolice 
 
• zemeljski plin  • odpadna toplota 
 
• kurilno olje 
 
Ta priročnik v nadaljevanju obravnava le pojasnila 
glede lesa. Letno razpoložljiv potencial lesnega goriva 
obsega: 
 

 Letni potencial okoliškega lesnega goriva iz 
okoliških gozdov v občinski lasti; 

 
 Letni potencial lesnega goriva iz gozdov na nivoju 

regije; 
 
 Letni potencial lesnega goriva iz drugih virov: 

 
− les iz urejanja krajine, 

 
− ostanki lesa iz lesno obdelovalnih obratov, na 

primer ostanki žaganja (sekanci in lubje), 
 

− star les iz gradbeništva (Švica: ostanki lesa na 
gradbiščih). 

 
Projektant pridobi ponudbe možnih dobaviteljev za letno 
razpoložljiv potencial [nm3/a], vsebnost energije 
[kW h/nm3] in ceno goriva na nm3 ali na kW h. Preveri, 
ali za izbran sistem kurišča pride v poštev mešanje 
ugodnih, kakovostno manjvrednih sortimentov lesnega 
goriva z visoko kakovostnimi sortimenti. Po izračunu 
letne potrebe po gorivu v skladu s poglavjem 6.3.8 
projektant pripravi pogodbe o dobavi med dobaviteljem 
lesnega goriva in investitorjem. Nasveti za vzorčne 
pogodbe o dobavi goriva se nahajajo na spletnih 
straneh (glej stran 2). 
 

5.3 Določanje potencialnih 
odjemalcev toplote 

 

5.3.1 Postopek in idejni načrt 
 
Pri analizi stanja in idejnem načrtu se pripravi 
podatkovno bazo potencialnih odjemalcev toplote za 
izračun in optimizacijo toplovodnega omrežja. V 
nadaljnjih korakih projektiranja se podatkovno bazo 
vedno znova aktualizira in s tem poveča natančnost. 
 
Za analizo stanja v skladu s QM-Kotlarne na les, 
priporočamo naslednji postopek: 
 
 Pridobivanje podatkov o priključkih in status 

odjemalca s pomočjo vprašalnikov. 
 
 Analiza vprašalnikov in vpis podatkov o odjemalcu 

v tisti del poslovnega načrta kotlarne na les, ki se 
navezuje na toplovodno omrežje (poglavje 11.6). 

 

5.3.2 Pridobivanje podatkov o 
priključku 

 
Podatke o priključku in interes za priključitev 
potencialnih odjemalcev toplote v po poglavju 5.2.2 
primernem območju oskrbe s toploto se zajame s 
pomočjo vprašalnika in preveri njihovo sprejemljivost. 
Vprašalnik naj zahteva navedbo sledečih podatkov (za 
primer vprašalnika za vključitev hišnega priključka v 
poslovni načrt kotlarne na les glej prilogo 27): 
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 podatki o potrebi po toplotni moči za ogrevanje 
prostorov in topli vodi oz. podatki o letni porabi 
energije; 

 
 podatki o dosedanjem sistemu ogrevanja (olje/plin, 

leto izdelave, izkoristek...); 
 
 podatki o sistemu priprave tople vode (decentralno, 

električno, centralno preko kotla, zimsko in poletno 
obratovanje); 

 
 podatki o najvišjih temperaturah dovodnega in 

povratnega toka; 
 
 podatki o sanacijskih načrtih, obsegih in rokih; 

 
 zanimanje za priključek: 

- priključek takoj, 
- priključek v naslednjih 5 letih, 
- priključek kasneje, 
- ni interesa. 

 
Analiza vprašalnika 
Vprašalnik se analizira v skladu s poglavjem 4.2.1. 
Projektant za vsakega odjemalca v možnem območju 
oskrbe z energijo izdela zapis v skladu s tabelo 5.6. 
Tabela predstavlja osrednje orodje za projektiranje, ki 
se ga v nadaljnjem poteku projektiranja stalno 
aktualizira in dopolnjuje. 
 
Investitor je odgovoren za dodelitev statusa odjemalca 
in roka priključitve. 
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Tabela 5.6  Zapis za odjemalca toplote v možnem območju oskrbe s toploto 
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MWh/a 

 
h/a 

 
kW 

TVL 
°C 

TRL 
°C 

 
 - 

 
 - 

Območje A        

Cona A1        

Odjemalec 
A1_1 

       

Odjemalec 
A1_2 

       

 
Cona A2 

       

Odjemalec 
A2_1 

       

Odjemalec 
A2_2 

       

Odjemalec 
A2_3 

       

Skupaj A        

Območje B        

Cona B1        

Odjemalec 
B1_1 

       

Odjemalec 
B1_2 

       

Cona B2        

Odjemalec 
B2_1 

       

Odjemalec 
B2_2 

       

Odjemalec 
B2_3 

       

____________ 
Skupaj B 

       

Skupaj 
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5.4 Določitev strukture 
toplovodnega omrežja 

 

5.4.1 Postopek 
 
Za območje oskrbe s toploto, ki je primerno v skladu z 
analizo stanja (4. poglavje), je na razpolago spisek 
odjemalcev toplote s potrebo po toploti in toplotni moči, 
najvišjo temperaturo dovodnega in povratnega toka in, 
odvisno od poteka projekta, s statusom 'potencialni' do 
'pogodbeno vezani'. Pri idejnem načrtu se podatkovno 
bazo potencialnih odjemalcev toplote razširi za izračun 
in optimizacijo toplovodnega omrežja. V nadaljnjih 
fazah projekta se to podatkovno bazo vedno znova 
aktualizira in poveča natančnost. Pri idejnem načrtu se 
lahko razišče več različic, pri načrtovanju razpisa mora 
investitor določiti, katere odjemalce je treba upoštevati. 
 
Investitor je odgovoren za dodelitev statusa 
posameznega odjemalca in rok priključitve. Pred 
načrtovanjem razpisa mora dokončno dodeliti status 
odjemalca in rok priključitve za odjemalce, ki pridejo v 
poštev. 
 
 Struktura toplovodnega omrežja: določitev lokacije 

proizvodnje toplote in lege glavnih vodov; 
 
 Določitev poteka cevovodov: 

– dolžina glavnega voda, 
– dolžina možnih stranskih vodov (brez hišnih 

priključkov). Kot stranske vode se označuje 
tiste vode med glavnim vodom in hišnimi 
priključki, ki se jih zgradi le, če se upošteva 
najmanj dva odjemalca, ki sta nanje 
priključena, 

– toplotna izguba na meter trase glavnega oz. 
stranskega voda (kW/Trm), eventualno v 
odvisnosti o povprečne temperature vode, 

– čas obratovanja glavnega voda na leto. 
 
 Optimizacija gospodarnosti in specifičnih toplotnih 

izgub z večanjem priključne gostote oz. s 
spreminjanjem lokacije proizvodnje toplote in lege 
toplovodnega omrežja s pomočjo predračunske 
bilance in predračunskega izkaza uspeha. Nadzor 
upoštevanja ciljnih ali mejnih vrednosti glede 
investicijskih stroškov in izgub; 

 
 Preračun toplovodnega omrežja; 

 
 Preračun gospodarnosti (11. poglavje) s bilanco in 

izkazom uspeha 

 
 Priprava tarifnega modela; 

 
 Cenovna ponudba primernim odjemalcem toplote, 

ki se želijo priključiti; 
 
 Sklepanje zavezujočih izjav o nameri za priključitev, 

upoštevanje rokov priključitve; 
 
 Nadzor gospodarnosti s predračunsko bilanco in 

predračunskim izkazom uspeha; 
 
 Sklepanje pogodb o dobavi lesnega goriva 

(kakovost, vlaga, razpoložljivost...). 
 
 

5.4.2 Lokacija 
 
S pomočjo proizvodnje toplote in glavnih vodov 
primernega območja za oskrbo s toploto se določi 
lokacija proizvodnje toplote in lega glavnih vodov za 
daljnovod s čim krajšimi razdaljami. Odvisno od 
situacije je treba izbrati več različic in zanje izvesti v 
nadaljevanju navedene korake dimenzioniranja.  
 
Projektant za vsakega odjemalca v možnem območju 
oskrbe s toploto določi dodaten zapis v tabeli 5.7. 
Tabela predstavlja osrednje orodje za projektiranje, ki 
ga je treba v nadaljnjem poteku projektiranja stalno 
aktualizirati in dopolnjevati. 
 

5.4.3 Optimizacija gospodarnosti 
 
V dogovoru z investitorjem se za vsakega odjemalca 
določi status in rok priključitve. S podatki o roku 
priključitve lahko projektant preveri priključno gostoto 
(MWh/aTrm) toplovodnega omrežja za prvo fazo 
izgradnje in za končno izgradnjo (glej tabelo 5.2 in 
tabelo 5.4). Upoštevajoč lego odjemalcev, ki se želijo 
priključiti, lahko projektant optimizira gospodarnost in 
specifične toplotne izgube. To lahko stori s 
spreminjanjem lokacije kotlarne in/ali lego in dolžino 
glavnih vodov, saj s tem poveča priključno gostoto. 
Odjemalcev z neugodno lego, ki ležijo znatno pod 
povprečno priključno gostoto, se ne sme upoštevati. 
Upošteva se lahko nadaljnja primerna območja ali 
velike odjemalce.  
 
Kot pomoč pri optimizaciji se lahko uporablja bilanco in 
izkaz uspeha. 
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Tabela 5.7  Razširjen zapis za odjemalce v možnem območju oskrbe s toploto 
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Cona A2 
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Skupaj A            
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Cona B1            

Odjemalec 
B1_1 
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B1_2 

           

Cona B2    
    

    

Odjemalec 
B2_1 
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B2_2 

           

Odjemalec 
B2_3 

           

____________ 
Skupaj B 

           

Skupaj 
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5.5 Konceptualne smernice 
projektiranja 

 

5.5.1 Smernice in priporočila 
 
Pri zasnovi sistema daljinskega ogrevanja je treba 
upoštevati naslednje smernice projektiranja: 
 
 Toplovodno omrežje naj bo v najboljšem primeru 

razporejeno zvezdasto okoli kotlarne. 
 
 Največja razdalja med kotlarno in najbolj 

oddaljenim odjemalcem toplote naj bo čim krajša 
(pri srednje velikih toplovodnih omrežjih s potrebo 
po toplotni moči 1 – 5 MW praviloma ne več kot 1,5 
km), da se ne omejuje dobavne višine črpalke, s 
tem pa je delež pomožne energije toplovodnega 
omrežja čim nižji. 

 
 Oddaja toplote neposredno ali posredno? 

 
 Hišno centralo pri uporabniku se lahko izvede 

posredno ali neposredno. Pri neposrednem sistemu 
(brez prenosnika toplote) je naprava odjemalca na 
potrošniški strani povezana neposredno s 
cevovodnim sistemom, cevovodni sistem pa 
neposredno s kotlarno, to pomeni, da med 
odjemalcem toplote, cevovodnim sistemom in 
kotlarno ni delitve omrežja. Pri posredni predaji 
toplote pa prenosnik toplote (hišna toplotna 
postaja) deli krogotok toplovodnega omrežja od 
grelnega kroga odjemalca toplote. 

 
 Če želimo ohranjati čim nižje stroške in ne želimo 

vzeti v zakup znižanja temperature dovodnega toka 
zaradi prenosnika toplote, predlagamo za cenovno 
ugodna in majhna omrežja neposredni sistem. 

 
 Da bi lahko uresničili neposredni sistem, morajo biti 

dani posebni robni pogoji, oz. jih je treba ustvariti. 
Najpomembnejši pogoj je, da skupni tlak glavnega 
povratnega toka obratujočega odjemalca toplote ne 
presega 3,5 barov (nadtlak). Ta nizek tlak je 
potreben zato, ker je večina ogreval pri sistemih 
odjemalcev dimenzionirana za najvišji obratovalni 
tlak pri obratovanji 4,0 bar in je treba zaradi 
obratovanja upoštevati določeni varnostni razpon. 

 
 Če ni prenosnikov toplote med kotlarno in 

cevovodnim sistemom ter med cevovodnim 
sistemom in sistemom odjemalca, potem je 
kakovost vode v vseh treh delih postrojenja enaka 
in za termično raztezanje vode je potrebna le ena 
ekspanzijska posoda. V skladu s tem, je v sistemu 
potrebna le ena varnostna naprava proti nadtlaku v 
sistemu. 

 
 Če se najvišjega tlaka glavnega povratnega toka v 

višini 3,5 barov zaradi velikih višinskih razlik 
posameznih odjemalcev, stolpnic ali dinamičnega 
tlaka črpalk pri povratnem toku ne da upoštevati, je 
treba predvideti individualne toplotne postaje za 
delitev omrežja. Te se lahko predvidi tudi centralno 
za določeno območje sistema daljinskega 
ogrevanja ali za posamezne stolpnice. 

 Prednosti posredne predaje toplote izhajajo iz 
stalne hidravlične delitve primarnega omrežja od 
sekundarnih sistemov odjemalcev: 

 
− Dobavitelj toplote je odgovoren za kotlarno in 

toplovodno omrežje s hišnim priključkom do 
toplotne postaje. Za kakovost vode in tehnično 
stanje sekundarne naprave odjemalca v celoti 
odgovarja odjemalec toplote, ki se glede na 
dobavitelja toplote zavezuje, da bo upošteval 
tehnične predpise priključitve. 

− Na primarnem toplovodnem omrežju se lahko 
najvišji tlak in temperature izbere neodvisno od 
sekundarne naprave odjemalca. 

 
Posredno oddajo toplote se izbere za toplovodna 
omrežja z velikimi geografskimi višinskimi 
razlikami, nejasnim tehničnim stanjem obstoječih 
sekundarnih naprav odjemalcev, visokem tlaku 
črpalk ali visokem statičnem tlaku in visoki najvišji 
temperaturi dovodnega toka (za velike 
temperaturne razlike na primarni strani). 

 
 Za ohranjanje čim manjših toplotnih izgub mora 

toplovodno omrežje po eni strani obratovati z 
vremensko neodvisno temperaturo dovodnega toka 
na čim nižji temperaturni ravni, po drugi strani pa z 
veliko razliko med temperaturo glavnega 
dovodnega in povratnega toka. Dodatno je treba 
paziti na zadostno debelino toplotne izolacije 
cevovodnega sistema. 

 
 Obratovanje samo med kurilno sezono ali celo 

leto? 
 
 Zaradi visokih toplotnih izgub kotla in daljinskega 

cevovodnega sistema je treba preveriti 
gospodarnost priprave tople vode v poletnem času 
in jo realizirati le pri zadostni potrebi po toploti 
(športni objekti, večdružinske hiše, hoteli, 
restavracije). Izgube se lahko zmanjša tudi z 
izravnavo koničnega odjema s časovno 
razporejeno pripravo vode ali tehničnim hranilnikom 
tople vode in s posebnim letnim obratovanjem 
kurišča. 

 
 Pri majhnih toplovodnih omrežjih (potreba po 

toplotni moči <1 MW ali 500 kW) večinoma ni 
smiselno poletno obratovanje za pripravo tople 
vode. Večinoma je že poraba električne energije za 
obratovanje toplovodnega omrežja vključno s 
proizvodnjo toplote višja od porabe električne 
energije za decentralno pripravo tople vode, glej 
sliko 5.2 in poglavje 5.7.5. 

 

5.5.2 Temperaturna razlika za skupino 
odjemalcev z daljinskim ogreva-
njem 

 
Temperaturna razlika med temperaturo dovodnega in 
povratnega toka za sistem daljinskega ogrevanja pri 
projektni temperaturi in dokončni izgradnji mora biti v 
skladu z Navodili za kakovost najmanj 30 °C. Naslednja 
tabela prikazuje oceno temperaturnih razlik. 
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Tabela 5.8   Ocena temperaturnih razlik med 
temperaturo dovodnega in povratnega toka v sistem 
daljinskega ogrevanja 
 

Temperaturna razlika 
°C 

Ocena 

< 25 nezadostno 

25 – 30  zadostno 

30 – 40  dobro 

> 40 zelo dobro 
 

5.5.3 Volumenski tok v toplovodnem 
omrežju 

 
Volumenski tok v toplovodnem omrežju se uravnava s 
frekvenčno regulacijo števila vrtljajev glavne obtočne 
črpalke. Pri odjemalcu toplote naj bo nameščen 
pretočni regulirni ventil, ki uravnava volumenski tok na 
primarni strani v skladu s potrebami. 
 

5.5.4 Pogodba o dobavi toplote 
 
V pogodbi o dobavi toplote je treba pogodbeno določiti 
stične točke med dobaviteljem in odjemalcem toplote. 
Poleg tega pogodba o dobavi toplote vsebuje naslednje 
sestavne dele: 
 
 splošni poslovni pogoji k pogodbi o dobavi toplote 

(SPP); 
 
 tehnični predpisi priključitve (TPP) ali pogoji 

priključitve (TPoP); 
 
 tarife. 

 
Ustrezni dokumenti in pripomočki za različne države so 
dostopni preko spletnih strani, navedenih na strani 2 
(Švica: »Vzorec pogodbe o dobavi toplote« [15], 
obsega pogodbo o dobavi toplote, splošne poslovne 
pogoje (SPP), tehnične predpise priključitve (TPP) ter 
tarife, Nemčija: Predlogi za oblikovanje pogodbe o 
dobavi toplote [39, 40]). 
 

5.6 Izbor cevovodnega sistema 
 
V mnogih primerih predstavljajo investicije daljinskega 
toplovodnega omrežja velik del celotne investicije 
kotlarne na les (pri manjših daljinskih toplovodnih 
omrežjih včasih celo več kot 50%), zato je pravilni izbor 
in dimenzioniranje cevovodnega sistema zelo 
pomembna. Gospodarska izvedljivost projekta je 
pogosto odvisna od optimizacije daljinskega 
toplovodnega omrežja z ozirom na investicije in 
obratovalne stroške. Zato je treba za vsak posamezni 
projekt izbrati najprimernejši in najgospodarnejši 
cevovodni sistem, ne da bi pri tem vzeli v zakup nižjo 
kakovost dobave toplote oz. krajšo življenjsko dobo 
sistema. 
 
V 13. poglavju so podrobno opisani različni cevovodni 
sistemi in načini polaganja, ki so na razpolago. 
 

Glavni kriteriji za izbor cevovodnega sistema so sledeči: 
 
a) obratovalna temperatura, 
 
b) obratovalni tlak (statični in dinamični tlaki), 
 
c) možnosti nadzorovanja netesnosti, 
 
d) stroški toplotnih izgub, 
 
e) gostota odjema, 
 
f) najmanjši in največji premer cevi, 
 
g) način izvedbe nizkih gradenj pri polaganju 
cevovodov, 
 
h) prostorske razmere pri nizkih gradnjah, 
 
i) vrsta toplotnih postaj, 
 
j) namen širitve. 
 
K točki a: Najvišja obratovalna temperatura pri končni 
izgradnji daljinskega omrežja določa, ali se lahko 
uporablja stroškovno ugodnejše cevi iz umetnih mas, ali 
je treba v vsakem primeru uporabiti jeklene cevi. 
 
K točki b: Največji obratovalni tlak daljinskega 
toplovodnega omrežja je odvisen tako od tlačnih izgub 
omrežja (črpalke morajo pokriti te izgube) kot tudi od 
topografije omrežja (predvsem najnižje ležeča točka). Iz 
tega se lahko po zopet izpelje eni strani izbiro materiala 
za cevi in po drugi strani tlačni nivo sistema. Načeloma 
bi v enem omrežju lahko obratovali na različnih tlačnih 
nivojih, če bi s tem privarčevali stroške, vendar pa bi 
morali v tem primeru vnaprej natančno preveriti vse 
primere obratovanja. 
 
K točki c: Možnost nadzorovanja netesnih mest mora 
biti zagotovljena z izborom cevovodnega sistema, saj 
sistemi s cevmi iz umetnih mas načeloma niso primerni 
za to. 
 
K točki d: Debelino toplotne izolacije se izbere na 
podlagi lastnega izračuna gospodarnosti. Tukaj je treba 
različne investicijske stroške za različne debeline 
izolacije primerjati z zvišanjem ali znižanjem stroškov 
toplotnih izgub, pri tem pa je treba upoštevati obdobje 
obratovanja, ki ustreza predvideni amortizacijski dobi 
toplovodnega omrežja. 
 
K točki e: Gostota odjema in s tem število odcepov pri 
daljinskem toplovodnem omrežju lahko vpliva na 
določitev cevovodnega sistema, saj so na primer 
dvocevni sistemi ali fleksibilni cevovodni sistemi za 
zahtevnimi in dragimi povezovalnimi sistemi prej 
primerni pri manjšem številu odcepov. 
 
K točki f: Treba je paziti, da imajo posamezni cevovodni 
sistemi le najmanjše ali tudi največje premere cevi, 
katere je treba primerjati s potrebnimi premeri v 
projektu. 
 
K točki g: Pri polaganju je treba načeloma razlikovati 
med polaganjem v zemlji, polaganjem v pohodnih 
kinetah, polaganjem na prostem in polaganjem v že 
obstoječih zunanjih ceveh. Treba je preveriti možnosti 
za posamezne sisteme polaganja za vsak izbran 
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cevovodni sistem, po potrebi pa je treba izvesti 
spremembe. 
K točki h: Naj bi bilo že vnaprej znano, če obstajajo 
ovire glede prostorskih razmer pri nizki gradnji 
(predvsem pri polaganju v zemlji, je treba to preveriti pri 
izbranih cevovodnih sistemih). 
 
K točki i: Vrsta toplotnih postaj lahko pod nekaterimi 
pogoji vpliva na cevovodni sistem, saj predvsem hišne 
toplotne postaje z vgrajenim hranilnikom toplote 
postavljajo povsem druge zahteve za dimenzioniranje 
cevovodnega sistema. 
 
K točki j: Pri izboru cevovodnega sistema je treba v 
vsakem primeru upoštevati končno izgradnjo projekta, 
saj se lahko v toku širitve omrežja prej imenovani 
parametri spreminjajo (lahko bi na primer omrežje 
kasneje zaradi rastočega števila odjemalcev in 
nepričakovanega povečanja gostote odjema delovalo z 
višjo obratovalno temperaturo). 
 

5.7 Preračun toplovodnega 
omrežja 

 

5.7.1 Osnove 
 
Ko je določena lokacija kotlarne in lega toplovodnega 
omrežja, so dani vsi potrebni osnovni podatki za 
preračun toplovodnega omrežja: 
 
− letna potreba po toploti za vsakega odjemalca 

toplote; 
 
− potreba po toplotni moči vsakega odjemalca 

toplote; 
 
− zahtevan temperaturni režim vsakega odjemalca 

toplote (temperatura dovodnega in povratnega 
toka); 

 
− način izgradnje cevovodnega sistema; 
 
− razpoložljivi premeri cevi; 
 
− razpoložljive debeline toplotne izolacije; 
 
− dolžine odsekov; 
 
− posamezni hidravlični upori (kolena, odcepi itd.); 
 
− letna potreba po toploti celotnega ogrevalnega 

sistema (brez izgub v omrežju); 
 
− urejeni letni diagram celotnega ogrevalnega 

sistema (brez izgub v omrežju); 
 
− urejeni letni diagram potrebe po toplotni moči 

celotnega ogrevalnega sistema (brez izgub v 
omrežju). 

 
S temi podatki se sedaj lahko se sedaj lahko izračuna 
masne tokove (pretoke), pretočne upore in izgube 
toplote ter optimizira celotno postrojenje v iteracijskem 
postopku. V ta namen se večinoma uporablja tabele ali 

programe za izračunavanje, s katerimi postane uporaba 
formul odveč. Za boljše razumevanje pa so v 
nadaljevanju kljub temu navedene najpomembnejše 
formule, ki se jih lahko uporablja pri programiranju 
lastnih programov. Uporabljeni simboli in enote so 
zbrani v tabeli 5.9. 
 
 
Tabela 5.9   Simboli in enote 
 
Simbol Enota Oznaka, uporaba 

cp J/kgK specifična izobarna toplota 

∆p Pa izguba tlaka (pretočni upori) 

∆t K temperaturna razlika 

D m notranji premer cevi 

ε m absolutna hrapavost cevi 

η Ns/m2 dinamična viskoznost 

l m dolžina odseka 

λ - koeficient tekočinskega trenja 

m&  kg/s masni tok  

ν m2/s kinematična viskoznost 

pdin Pa zastojni tlak (dinamični tlak) 

Q&  W toplotna moč 

R Pa/m specifična hidravlična upornost 

Re - Reynoldsovo število 

ρ kg/m3 gostota 

w m/s povprečna pretočna hitrost 

ζ - koeficient lokalnega upora 

 
 
Masni tok (pretok) 
 

pct
6,3Q

m
⋅∆
⋅

=
&

&
 (1) 

 
5.7.1.1 Srednja pretočna hitrost 
 

4
d

m
w

2 πρ ⋅⋅
=

&

 (2) 

 
5.7.1.2 Reynoldsovo število 
 

ν
dw

Re
⋅

=  

 (3) 
 
5.7.1.3 Koeficient tekočinskega trenja 
 
- laminarni tok, kadar je Re < 1000 

64

Re
λ =  (4) 

- turbulentni tok, Re > 1000 
 

1 2,51
2 log

3,71 Red

ε
λ λ

⎛ ⎞= − ⋅ +⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠
 (5) 
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Preračun koeficienta tekočinskega trenja λ s to enačbo 
je podan implicitno, zato je vrednost treba izračunati 
iteracijsko. V ta namen se lahko v iteracijo kot prvi 
približek vstavi vrednost lambda za Re ≤1000. 
 
Specifična hidravlična upornost 
 

2w
2d

R ⋅⋅=
ρλ

 (6) 

 
Zastojni tlak (dinamični tlak) 
 

2
wp 2

din
ρ

⋅=  (7) 

 
Tlačni padec v ravnem delu cevovoda 
 

Rlpcevi ⋅=∆  (8) 
 
Tlačni padec v lokalnih uporih 
 

dincevi pp ⋅∑=∆ ξ  (9) 
 
Celotni tlačni padec 
 

dincelotni pRlp ⋅∑+⋅=∆ ξ  (10) 
 
Toplotne izgube 
 
Toplotne izgube cevovoda so odvisne od premera cevi, 
debeline in vrste toplotne izolacije, temperature v 
sistemu, globine polaganja in načina polaganja 
(posamezno položene cevi, skupaj položene cevi 
dovodnega in povratnega toka ali površinsko položene 
cevi). 
 
Formule za izračun približkov toplotnih izgub 
daljinskega toplovodnega omrežja so znane, vendar 
pogosto zelo zahtevne in uporabne le za določeno vrsto 
polaganja.  
 
Toplotne izgube se lahko izračuna tudi na podlagi 
specifičnih toplotnih izgub na tekoči meter cevi pri 
ustrezni obratovalni temperaturi. Ti podatki se nahajajo 
v dokumentaciji o izdelku dobavitelja cevovodnega 
sistema. 
 

5.7.2 Preračun tlačnih padcev 
 
Metode za izračun 
 
Izgube tlaka se lahko izračuna z različnimi metodami: 
 
»Ročna metoda« s pomočjo tabel in obrazcev za 
izračun cevovodnega omrežja. V ta namen je potrebna: 
 
– Tabela 1: specifične hidravlične upornosti R, pretok, 
srednja pretočna hitrost, zastojni tlak (dinamični tlak) za 
različne premere cevi; 
 
– Tabela 2: vrednosti koeficientov lokalnih uporov ζ za 
različne sestavne dele (posamezni upori). 
 

 QM-Kotlarne na les zahteva uporabo cevi z 
absolutno hidravlično hrapavostjo največ 0,01 mm, glej 
[1]. Obstoječe publikacije dandanes vsebujejo tabele 
hidravličnih uporov R, ki so bile izračunane z bistveno 
višjo absolutno hidravlično hrapavostjo cevi, zato so v 
prilogi tabele z vrednostmi specifičnih hidravličnih 
upornosti R, prilagojene zahtevam QM-Kotlarne na 
les. 
 
Priloga 29. poglavje: Tabela specifičnih hidravličnih 
upornosti R za vodo pri 70°C in brezšivne jeklene 
cevi 
Tabele so bile izračunane z enačbami iz poglavja 5.7.1 
s sledečimi konstantami: 
Temperatura vode   70°C 
Gostota   977,7 kg/m3

 

Kinematična viskoznost  4,14 * 10-7 m2/s 
Absolutna hrapavost cevi  0,01 mm 
Notranji premer cevi   DIN 2448 za brezšivne 

jeklene cevi 
Za druge cevi (cevi iz umetnih mas itd.) se uporablja 
tabele dobavitelja cevovodnega sistema. 
 

 Obstajajo programi za izračun cevovodnih sistemov, 
ki so namenjeni zgolj izračunu tlačnih padcev, kot na 
primer program za izračun kanalov in cevovodnega 
omrežja, na EXCEL osnovi Visoke šole za tehniko in 
arhitekturo v Luzernu «IDEA», ki se ga brezplačno dobi 
na internetu: 
 
http://www.hta.fhz.ch/institute/zig/deutsch/dienstleistung
en/software.htm  
 
Pri tem programu se lahko prosto izbere hrapavost cevi. 
 

Možna je uporaba obsežnih programov za izračune, 
ki poleg izračunov tlačnih padcev vključujejo tudi 
ugotavljanje toplotnih izgub in s tem omogočajo 
optimizacijo celotnega toplovodnega sistema, kot je na 
primer ®Design. Več o tem v poglavju 5.7.4. 
 
Načrt vodov 
 
Najprej je treba izdelati načrt vodov. S tem je mišljen 
shematski prikaz celotnega toplovodnega omrežja, ki ni 
izdelan v merilu. Načrt vodov služi kot podlaga za 
dimenzioniranje toplovodnega omrežja. Vodi so 
razčlenjeni sledeče: 
 
– glavni vod(i), 
 
– stranski vodi, 
 
– vodi hišnih priključkov. 
 
Načrt vodov se nato deli na odseke, s tem da mora 
imeti en odsek vedno enak pretok in enak premer cevi. 
V toku izračunov se v shemo vnese: 
 
– številko odseka, 
 
– toplotno moč odseka, 
 
– pretok odseka, 
 
– dolžino odseka, 
 
– posamezne upore odseka, 
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– premer cevi odseka. 
 
 
Izračun odseka 
 
Neodvisno od metode izračuna se odsek izračuna 
sledeče: 
 
1. Izračun pretoka iz toplotne moči in temperaturne 

razlike z enačbo (1); 
 
2. Določitev dolžine odseka (dovodni + povratni vod); 
 
3. Določitev vsote posameznih uporov odseka; 
 
4. Začasna določitev premera cevi na podlagi 

začasne vrednosti specifičnih hidravličnih upornosti 
R (v programu za preračun IDEA se tu lahko vnese 
vrednost »R-optimal«); 

 
5. Izračun srednje pretočne hitrosti z enačbo (2); 
 
6. Izračun dejanske vrednosti specifičnih hidravličnih 

upornosti R z uporabo enačb (3), (4), (5) in (6); 
 
7. Izračun zastojnega tlaka (dinamičnega tlaka) z 

enačbo (7); 
 
8. Izračun tlačnih padcev v ravni cevi z enačbo (8); 
 
9. Izračun tlačnih padcev zaradi lokalnih uporov z 

enačbo (9); 
 
10. Izračun skupnega tlačnega padca z enačbo (10). 
 
Dimenzioniranje toplovodnega omrežja v 4 korakih 
 
Samo dimenzioniranje toplovodnega omrežja se izvaja 
v 4 korakih. Pri tem se izračuna en odsek za drugim – 
po potrebi večkrat. Ker se lahko toplovodno omrežje kot 
celoto dimenzionira le iterativno, se vedno znova 
ponavlja isti postopek: 
 
– Začasen izračun odseka z začasno predvidenim 

premerom cevi (če vsota vrednosti koeficientov 
lokalnih uporov ζ še ni znana, se jih lahko izračuna 
procentualno na dolžino cevi); 

 
– Preračun odsekov z novimi premeri cevi (in 

dokončno vsota vrednosti koeficientov lokalnih 
uporov ζ, čim so znane). 

 
 1. korak: Začasen izračun najbolj neugodne trase 

 
Začasna določitev najbolj neugodne trase, ki jo tvorijo 
 
– najbolj neugoden glavni vod, 
 
– najbolj neugoden stranski vod, 
 
– in najbolj neugoden vod hišnega priključka 

(praviloma najbolj oddaljen odjemalec toplote). 
 
Določitev začasne tlačne razlike preko najbolj 
neugodnega odjemalca (za zadostno odzivnost ventilov 
bo morebiti potrebna relativno visoka vrednost). 
 

Začasna določitev nazivne širine cevi na podlagi zasilne 
vrednosti hidravličnega upora R (v programu za izračun 
IDEA se tu lahko vnese vrednost »R-optimal«). Za 
glavni vod se lahko najprej vstavi nižjo vrednost 
hidravličnega upora R kot za stranske vode. Iz tega 
izhajajo ugodnejše hidravlične karakteristike zaradi 
večje odzivnosti ventilov stranskih vodov. 
 
Če vsota vrednosti koeficientov lokalnih uporov ζ še ni 
znana, se jo lahko izračuna v razsežnosti 10 - 20% 
dolžine cevi. 
 

 2. korak: Preračun najbolj neugodnega odseka 
 
Ponovni preračun padcev tlaka z dejanskimi premeri 
cevi in dokončnimi vrednostmi koeficientov lokalnih 
uporov ζ. Kot rezultat dobimo dejanske tlačne razlike na 
odcepih, ki so na razpolago za dimenzioniranje 
preostalih stranskih vodov. 
 

 3. korak: Začasen preračun ostalih stranskih 
vodov in vodov hišnih priključkov 
 
Postopek je v osnovi enak kot v 1. koraku. Za razliko od 
1. koraka je tukaj dana tlačna razlika na odcepih, ki jo je 
treba »porabiti« v ustreznem stranskem vodu in pri 
najbolj neugodnih vodih hišnih priključkov. 
 

 4. korak: Ponovni preračun celotnega 
toplovodnega omrežja 
 
Dokončna določitev najbolj neugodnega odseka. Glede 
na predpostavke iz 1. koraka se le-ta še lahko 
spremeni.  
 
Preračun padcev tlaka z dokončnimi premeri cevi in 
vrednostmi koeficientov lokalnih uporov ζ.  
 
Kjer so na razpolago dovolj velike tlačne razlike, se 
lahko izbere manjše premere cevi, če se s tem ne 
nastopijo težave zardi hrupa. Načeloma naj se padce 
tlaka zmanjšuje s karakterističnimi prerezi regulacijskih 
ventilov in ne z dušilnimi organi (na ta način dobimo 
boljše odzivnosti ventilov). 
 
Dimenzioniranje glavne obtočne črpalke 
 
Potrebna dobavna količina glavne obtočne črpalke je 
določena s pretokom celotnega omrežja, torej iz 
pretoka v prvem odseku neposredno za glavno obtočno 
črpalko.  
 
Potrebna dobavna višina črpalke je določena iz vsote 
naslednjih parametrov: 
 
– potrebna tlačna razlika v najbolj neugodnem 

porabniku, 
– tlačni padec v najbolj neugodnem vodu hišnega 

priključka do najbolj neugodnega porabnika, 
– tlačni padec najbolj neugodnega stranskega voda, 
– tlačni padec najbolj neugodnega glavnega voda, 
– drugi, doslej neupoštevani tlačni padci za glavno 

obtočno črpalko, kot je regulacijski ventil za 
regulacijo dovodnega toka, hranilnik toplote, 
priključni vodi itd. 

 
S tem je obratovalna točka črpalke znana in lahko se 
izbere glavno obtočno črpalko z ustrezno karakteristiko 
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črpanja. V primeru dvoma je bolje izbrati črpalko z 
malenkostno prenizko karakteristiko črpanja in ne 
naslednjo, preveliko črpalko. 

 

5.7.3 Preračun toplotnih izgub 
 
V fazi projektiranja se lahko vpliva na toplotne izgube 
toplovodnega omrežja. V končni izgradnji je treba te 
izgube zmanjšati na ciljno vrednost 10% toplovodnemu 
omrežju dovedene toplote ali na dogovorjeno ciljno 
vrednost. To se doseže s pravilno izbiro debeline 
toplotne izolacije, načinom obratovanja (temperaturni 
režim, časi obratovanja) in s pravilnim 
dimenzioniranjem prerezov cevovodov. 
 
Toplotne izgube se izračuna neposredno preko 
računalniških programov (na primer ®Design) ali pa na 
podlagi specifičnih toplotnih izgub na tekoči meter cevi 
pri ustrezni obratovalni temperaturi.  
 
Letne toplotne izgube toplovodnega omrežja se lahko 
poenostavljeno izračuna s specifično izgubo toplotne 
moči na trasni meter qTrmK glede na sliko 5.7, z določeno 
povprečno temperaturo obratovanja in predpisanim 
letnim časom obratovanja. Vnaprej je treba zbrati 
naslednje podatke: 
 
– dolžina trase na nazivno širino in cevovodni sistem, 

glej tabelo 13.1, 
– povprečna obratovalna temperatura TB v 

predpisanem letnem obratovalnem času: 
TB = (TV + TR) / 2 
TV = srednja temperatura dovodnega toka 

TR = srednja temperatura povratnega toka 
 
Na podlagi slike 5.7 ali informacij o izdelku dobaviteljev 
cevovodnega sistema se določi specifično izgubo 
toplotne moči qTrmK v skladu z izbranim cevovodnim 
sistemom in predpisano nazivno širino. 
 
Povprečna izguba toplotne moči: 
 

iEBi,mi,m l)TT(qQ ⋅−⋅=&   

 
Letne toplotne izgube trasne dolžine posamezne 
nazivne širine: 
 
Qa,i  = Qm,i / 1000 x B 
 
Letna toplotna izguba toplovodnega omrežja: 
 
Qa  = Σ Qa,i 
 
Simboli in enote:  
 
۟Qm,i  povprečna izguba toplotne moči [W] 
 
qTrmK  specifična izguba toplotne moči [W/TrmK] 
 
(TB – TE)  temperaturna razlika z zemljino [K] 
 
l i  dolžina trase posameznih nazivnih širin [Trm] 
 
Qa,i  letna toplotna izguba trasne dolžine posameznih 

nazivnih širin [kW h] 
B  letni obratovalni čas toplovodnega omrežja [h] 
 
Qa  letne toplotne izgube toplovodnega omrežja [W] 
 

 
Slika 5.7 Specifična izguba toplotne moči toplovodnega omrežja 
 
Opombe k diagramu: 
λ zemlja = 1,2 W/mK 
Temperatura zemljine TE = 10°C 
Povprečna višina prekritja h = 0,6 m 
Dovodni in povratni tok položena vzporedno v istem jarku z razdaljo med cevmi (plašč cevi) 0,2 m 
Debelina toplotne izolacije 1, 2 in 3 se nanašajo na cevovodni sistem varovalnih cevi iz umetne mase (VCUM) v enocevni 
izvedbi.  
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Specifične izgube toplotne moči drugih cevovodnih sistemov se ocenjuje sledeče: 
– prožna neskončna cev z zaščito iz jekla ali umetne mase s povečano debelino toplotne izolacije ustreza VCUM-debelini izolacije 1 
– prožna cev iz umetne mase v enocevni izvedbi s povečano debelino toplotne izolacije ustreza VCUM-debelini izolacije 1 
– prožna cev iz umetne mase v dvocevni izvedbi s povečano debelino toplotne izolacije ustreza VCUM-debelini izolacije 3 
– zaščitna cev iz umetne mase v dvocevni izvedbi ustreza VCUM-debelini v enocevni izvedbi, s tem da se toplotne izgube znižajo za dodatnih  

10 - 15%  
 

5.7.4 Uporaba programov za izračune 
 
Postopek 
 
Cevovode toplovodnega omrežja lahko ročno 
dimenzioniramo, glej poglavje 5.7.1. Zaradi 
kompleksnosti in zahtevnosti pa priporočamo izračun, 
podprt z EOP, s pomočjo posebej prilagojenih 
računalniških programov. 
 
Z EOP podprto dimenzioniranje omrežja temelji, kot že 
obrazloženo, na rezultatih izvedenega zajemanja 
situacij. Izhajajoč iz teh podatkov se določi eno ali več 
možnih struktur omrežja. Nato se jih izračuna s 
pomočjo EOP, s tem da mora izračun vedno izhajati od 
odjemalca, ki je od kotlarne »najbolj oddaljen« (sklop 
odjemalcev z največjim tlačnim padcem).  
 
Toplovodno omrežje mora biti dimenzionirano za 
predvideno končno stopnjo izgradnje. Upoštevati je 
treba torej tudi načrte bodočih širitev omrežja, da se 
prepreči poddimenzioniranje omrežja.  
 
Izračun toplovodnega omrežja se izvaja za pogoje 
nazivne moči (dimenzioniranje za najhladnejši dan v 
letu). Če je v programu za izračun pri izračunu in 
optimizaciji vključeno tudi ugotavljanje toplotnih izgub, 
se izvede tudi celovit izračun za eno leto delovanja. V ta 
namen je potreben urejeni letni diagram zunanje 
temperature zadevnega kraja kot vhodni parameter.  
 
Programi za dimenzioniranje toplovodnega omrežja, ki 
ne vsebujejo izračuna toplotnih izgub (na primer IDEA), 
kot rezultat nudijo tlačne padce v toplovodnem omrežju.  
 
Programi za izračun, ki v izračun in optimizacijo 
vključujejo tudi ugotavljanje toplotnih izgub (na primer 
®Design), lahko dodatno nudijo tudi podatke o potrebi 
po toplotni moči toplovodnega omrežja (ob upoštevanju 
toplotnih izgub). S celovitim izračunom preko enega 
obratovalnega leta se določi urejeni letni diagram 
toplotne moči toplovodnega omrežja. Na podlagi 
urejenega letnega diagrama toplotne moči se lahko 
ugotovi količina toplote, ki jo morajo proizvesti 
posamezni generatorji toplote.  
 
Karakteristike, ki so potrebne za izračun, se ugotavlja v 
skladu s formulami, navedenimi v strokovni literaturi, na 
primer [47]. V nadaljevanju so razloženi vidiki, ki jih je 
treba ob tem upoštevati. 
 
Preračun pretočnih hitrosti v posameznih odsekih 
trase 
 
Iz povezav med volumenskimi tokovi, količino toplote, 
temperature dovodnega in povratnega toka in zunanje 
temperature se določi pretočno hitrost.  
 
Za dimenzioniranje pri pogojih nazivne moči je treba 
vstaviti temperature dovodnega in povratnega toka ob 
standardni (projektni) zunanji temperaturi. Premer di 

mora biti za posamezne odseke trase dimenzioniran 

tako, da pretočne hitrosti niso bistveno manjše od 
največjih, ki so navedene v tabeli 5.10. Za obravnavni 
odsek trase naj se izbere tisti standardni premer, pri 
katerem je pretočna hitrost pri pogojih nazivne moči tik 
pod najvišjo (torej prvi večji standardni premer glede na 
izračunanega). 
 
Izračun tlačnega padca (pretočnih uporov) 
 
Za določitev hiravličnh uporov v omrežju daljinskega 
ogrevanja je treba poleg pretočnih izgub v ravnih delih 
cevovodnega omrežja upoštevati tudi lokalne 
hidravlične upore zaradi odcepov, zbirnih vodov, 
redukcij, kolen in armatur (ventilov). 
 
V fazi projektiranja se lahko vpliva na izgube v 
razvodnem ogrevalnem omrežju. Pri končni izgradnji ne 
bi smele presegati ciljne vrednosti v skladu s Q-Navodili 
za kakovost [1] ali pa mejne vrednosti, dogovorjene z 
investitorjem. To se zagotovi s ustrezno debelino in 
vrsto toplotne izolacije, temperaturnim režimom 
(temperature in obratovalni časi), kot tudi s pravilnim 
dimenzioniranjem prerezov cevovodov. 
 
Upoštevanje faktorja istočasnosti 
 
Zaradi individualnega poteka potreb po moči 
posameznih odjemalcev prihaja do časovnega raztrosa 
koničnih obremenitev. Zaradi tega učinka se zmanjša 
dejansko potrebna skupna toplotna moč glede na vsoto 
individualnih največjih toplotnih moči. To se lahko 
upošteva s t. i. faktorjem istočasnosti.  
 
Obstaja tesna povezava med faktorjem istočasnosti, ki 
se ga upošteva pri izračunu, in metodo za ugotavljanje 
potrebe po toplotni moči posameznih odjemalcev 
toplote. Ker se v posameznih državah uporablja 
različne metode za ugotavljanje potrebe po toplotni 
moči (glej poglavja 4.2. do 4.4 in tabelo 5.10), se tudi 
ugotavljanje faktorja istočasnosti razlikuje od države do 
države in je za vsako državo opisano v poglavjih 4.2 do 
4.4. 
 
Dimenzioniranje posameznih odsekov trase in 
celotnega omrežja 
 
Kot že omenjeno, je treba cevovode posameznih 
odsekov tras dimenzionirati glede na najvišje dovoljene 
pretočne hitrosti v ceveh daljinskega ogrevanja. Hitrosti 
so razvidne iz tabele 5.10. V zvezi s tem so izkušnje z 
dimenzioniranjem daljinskih toplovodnih omrežij v 
Avstriji pokazale, da tudi malenkostne prekoračitve teh 
vrednosti (predvsem pri večjih premerih cevi) še ne 
vodijo do emisij hrupa, pogojenimi s tokovi. Najvišje 
pretočne hitrosti, prikazane v tabeli 5.10, lahko torej 
označimo kot zanesljive vrednosti za dimenzioniranje.  
 
Kot rezultati izračunov so med drugim na razpolago 
tlačni padci. V naslednjem koraku je treba nato 
preveriti, če skupni tlak, ki ga dobimo v primeru največje 
obremenitve (vsota statičnega in dinamičnega tlaka) ne 
presega dovoljenega najvišjega skupnega tlaka za 
daljinsko toplovodno omrežje. Skupni tlak je pri tem 
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sestavljen iz največje tlačne izgube, ki se pojavi v 
daljinskem toplovodnem omrežju (vključno z izgubami 
tlaka v kotlovnici) in iz zahtevanega statičnega tlaka 
(predpiše ga proizvajalec kotlov oz. višinske razlike v 
območju oskrbe toplote z daljinskim ogrevanjem. 
Najvišji dovoljeni skupni tlak je v prvi vrsti odvisen od 
izbire tipa cevi daljinskega ogrevanja (pri jeklenih ceveh 
je običajno 16 bar, pri ceveh iz umetne mase med 6 bat 
in 10 bar). 
Če je najvišja izračunani tlak manjša od največjega 
dovoljenega skupnega tlaka, je omrežje optimalno 
dimenzionirano. Če pa je navečji izračunani tlak v 
sistemu večji od največjega dovoljenega skupnega 
tlaka, je treba premere cevi v posameznih odsekih trase 
ustrezno prilagoditi (povečati). Pri tem se uporablja 
strategijo stroškovne optimizacije, pri kateri se skupni 
stroški toplovodnega omrežja čim manj povečajo. 
Stroški, ki jih moramo upoštevati v zvezi s tem, so 
sestavljeni iz letnih stroškov (stalni stroški), vezanih na 
investiranje (sorazmerni investicijski stroški, stroški 
vzdrževanja in popravil) in iz letnih obratovalnih 
stroškov (gibljivi stroški) vezanih na stroške toplotnih 
izgub in energije za črpanje. Nalogo optimizacije se reši 

z rešitvijo primerne ciljne funkcije (shematski prikaz na 
sliki 5.8). Tovrstno optimizacijo se praviloma lahko 
izračuna le s posebej prilagojenimi EOP-programi. 
 

 
 
Slika 5.8 Stroški toplotnih izgub in energije za črpanje

 
 
Tabela 5.10  Dovoljene pretočne hitrosti v ceveh daljinskih toplovodnih omrežij v skladu z [20] in približne, za 
dimenzioniranje cevi daljnovodov pomembne karakteristike 
 
Opombe: tlačni padec, pretok in toplotna moč pri različnih temperaturnih razlikah (dovodne in povratne vode) se nanašajo na največjo 
hitrost pri povezovalnih vodih; notranji premeri v skladu z DIN 2448 (za brezšivne jeklene cevi) 
 
 

DN Največja hitrost [m/s] 

 

Notranji 
premer 

Tlačni 
padec

Pretok Toplotna moč pri 
temperaturni razliki 
20 K  

Toplotna moč pri 
temperaturni razliki 
35 K  

Toplotna moč pri 
temperaturni razliki 
45 K  

[mm] [mm] 

Povezovalni 
vodi 

Vodi do 
hiše 

Pa/m l/h                             kW                            kW                             kW 

400 388,8 5,0 291 291 2.137.100 49.130 85.980 110.540

350 339,6 4,6 292 292 1.500.000 34.480 60.340 77.590

300 309,7 4,3 287 287 1.166.100 26.810 46.910 60.320

250 260,4 3,9 293 293 747.700 17.190 30.080 38.670

200 206,5 3,3 283 283 397.900 9.150 16.010 20.580

150 159,3 2,5 230 230 179.400 4.120 7.220 9.280

125 131,7 2,0 192 192 98.100  60 3.950 5.070

100 107,1 1,9 223 223 61.600 1.420 2.480 3.190

80 82,5 1,8 275 275 34.000 800 1.390 1.790

65 70,3 1,6 268 268 22.400 510 900 1.160

50 54,5 1,4 285 285 11.800 270 470 610

40 43,1 1,2 285 285 6.300 140 250 330

32 37,2 1,1 296 296 4.300 100 170 220

25 28,5 1,0 350 350 2.300 50 90 120
 

5.7.5 Potreba po pomožni energiji 
 
Letna potreba električne energije za črpalke je približno 
0,5 – 1,0% razdeljene količine toplote, če je toplovodno 
omrežje dimenzionirano v skladu s smernicami za 
projektiranje in je dolžina trase toplovodnega omrežja v 
normalnih okvirjih.  
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6 Postopek dimenzioniranja proizvodnje toplote 
 

6.1 Splošne zahteve in 
opredelitev 
najpomembnejših pojmov 

 
Cilji 
 
Odvisno od mejnika je z različno stopnjo natančnosti 
določeno: 
 
1. Letna proizvodnja toplote kotlarne; 
 
2. Največja potrebna toplotna moč kotlarne; 
 
3. Sistem proizvodnje toplote (vezava, koncept 

regulacije); 
 
4. Porazdelitev toplotne moči na generatorje toplote 

(kotle) in iz tega izhajajoča potreba po gorivu; 
 
5. Dimenzioniranje preostalih komponent kotlarne. 
 
Kotlarne na les morajo obratovati z nizkimi emisijami in 
gospodarno. To zahteva vrsti goriva prilagojen 
zgorevalni sistem (kurišče), pravilno določitev toplotne 
moči, čim manjše zalogovnike (silose) za gorivo in 
optimalno hidravlično vključenost v celotni sistem.  
 
Optimalno dimenzioniranje kotlov na les zahteva 
specifično strokovno znanje in s tem postavlja visoke 
zahteve projektantu. Projektantom, ki prvič projektirajo 
kotel na les, priporočamo, da za nasvete vključijo 
izkušenega projektanta. Za doseganje ciljev kakovosti 
QM-Kotlarne na les mora kotel v skladu s Q-navodili 
za kakovost izpolnjevati sledeče zahteve oz. ciljne 
vrednosti. 
 
• Nizke emisije. Zakonsko veljavnih mejnih vrednosti 
se med obratovalnim časom kotla na les ne sme 
preseči. To velja za vse vrste lesnih goriv in v celotnem 
območju toplotnih moči kurišča in zato zahteva 
primerne koncepte regulacije. Emisije vonjav med 
vzdrževanjem plasti žerjavice je treba preprečiti z 
ukrepi, ki so opisani v poglavju 6.3.9.  
 
• Visok srednji letni izkoristek ηA > 85% – 90%. 
Predpogoji za doseganje visokega srednjega letnega 
izkoristka so sledeči (glej prilogo 26. poglavje): 
 

− visok izkoristek kotla (razmernik zraka λ < 2, 
povprečne temperature dimnih plinov < 140°C, 
nizke sevalne izgube);  

 
− visoka izkoriščenost kotla na les (minimalno 

število obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo 
po 1. fazi izgradnje na leto > 1.400 h in pri 
dokončni izgradnji na leto > 2.000 h). Pri 
bivalentnem dimenzioniranju kotla bi moralo biti 
število obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo 
bistveno višje (v Avstriji ciljna vrednost v skladu 
s smernico ÖKL-Richtlinie > 4.000 h/a); 

 

− malo vzdrževanja plasti žerjavice (razmerje med 
letnim trajanjem vzdrževanja plasti žerjavice in 
časovno izkoriščenostjo kotla < 0,2) in malo faz 
zagona in dogorevanja. 

 
• Nizke investicije postrojenja. Brez 
predimenzioniranja kotlarne, enostavna kotlovnica s 
pregledno postavitvijo naprav in s čim manj kotli.  
 
• Nizki stroški servisiranja in vzdrževanja. Uporaba 
samodejnega odstranjevanja pepela in čiščenja cevi 
kotla, zagotovitev obratovanja z redkimi motnjami z 
vgradnjo komponent z dolgo življenjsko dobo, s 
sistemom doziranja goriva in zgorevalnim sistemom, ki 
je prilagojen dogovorjenemu izboru goriva, in rednim 
servisiranjem.  
 
• Cenovno ugodno skladiščenje goriva: prostornina 
zalogovnika goriva (neto prostornina silosa) naj pri 
ugodnih robnih pogojih zajema 5- do 7-dnevno porabo 
kotla pri obratovanju z nazivno močjo in dodatno en 
zabojnik. Ustrezno zasnovo oskrbe je treba uskladiti z 
dobaviteljem goriva.  
 
Vzdrževanje plasti žerjavice: 
Da kurišče po nekaj urah brez potreb po toplotni moči 
lahko zopet začne delovati brez pomožnega 
(zunanjega) vžiga, se v času pripravljenosti vzdržuje 
plasti žerjavice tako, da se periodično nalaga majhne 
količine goriva.  
 
Časovna izkoriščenost: 
Časovna izkoriščenost obsega čas rednega 
obratovanja in vroče pripravljenosti (vzdrževanje plasti 
žerjavice) kurišča med zagonom ob začetku kurilne 
sezone in izklopom ob koncu kurilne sezone.  
 

6.2 Povzetek rezultatov 4. in 5. 
poglavja 

 
V 4. in 5. poglavju so bile izčrpno opisane metode 
analize stanja in dimenzioniranja toplovodnega 
omrežja. Tukaj so ponovno povzete najpomembnejše 
točke:  
 

V različnih državah se uporablja različne metode. Te 
metode so bile ločeno opisane za Švico (poglavje 4.2), 
Nemčijo (poglavje 4.3) in Avstrijo (poglavje 4.4). Razlike 
se kažejo predvsem na naslednjih področjih:  
 

− število obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo 
za izračun potrebe po toplotni moči iz dosedanje 
porabe goriva pri obstoječih stavbah; 

 
− upoštevanje koničnih obremenitev, predvsem za 

nočno znižanje v stanovanjskih stavbah; 
 

− upoštevanje potrebe po toplotni moči za toplo 
vodo; 
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− izračun karakteristike moči in urejenega letnega 
diagrama potrebe po toplotni moči celotnega 
postrojenja; 

 
− izračun in optimizacija toplovodnega omrežja 

(tlačni padci, toplotne izgube, potreba po 
električni energiji za črpanje, istočasnost itd.); 

 
− faktor(ji) istočasnosti. 

 
Kljub različnim metodam pa dobimo primerljive končne 
rezultate, če ne mešamo metod in razlikujemo med 
toploto za ogrevanje prostorov, toplo vodo in procesno 
toploto.  
 

 Poglavje 4.5 opisuje kontrolo sprejemljivosti, ki jo 
pooblaščenec za kakovost lahko ne glede na metode 
izračuna, ki so specifične za vsako državo, uporabi v 
okviru QM-Kotlarne na les. S pomočjo EXCEL tabele 
»analiza stanja« (na razpolago na spletnih straneh, glej 
naslove na strani 2) se lahko avtomatično izračuna 
značilne vrednosti in karakteristike, ki jih zahtevajo Q-
navodila za kakovost [1].  
 

 Analiza stanja in dimenzioniranje toplovodnega 
omrežja sta iterativna procesa. Odvisno od mejnika 
QM-Kotlarne na les se zahteva različno natančnost. 
Pregled analize stanja in dimenzioniranja toplovodnega 
omrežja pri posameznih mejnikih prikazuje tabela 4.5.  
 
Če je dimenzioniranje toplovodnega omrežja potekalo z 
uporabo metod, opisanih v 4. poglavju in v skladu s 
postopkom, opisanim v 5. poglavju, so na razpolago 
naslednji rezultati:  
 
1.  Določeno je območje oskrbe s toploto;  
 
2.  Podatki o odjemalcih toplote so bili pridobljeni v 

skladu s pregledom v tabeli 6.1. Za vsakega 
odjemalca toplote so znani naslednji podatki, 
razdeljeni na ogrevanje prostorov, toplo vodo in 
procesno toploto:  

− letna potreba po toploti, 

− potreba po toplotni moči, 

− zahtevani temperaturni nivo. 

3.  Določena je struktura toplovodnega omrežja: 

− lokacija kotlarne, 

− potek toplovodov: glavni vod(i), stranski vodi, 
vodi hišnih priključki. 

4.  Izvedena je bila zasnova dimenzioniranja 
toplovodnega omrežja:  

− poletno obratovanje kotla na les: (da/ne?), 

− predregulacija temperature daljnovoda: (da/ne?), 

− minimalna temperaturna razlika dovodni – 
povratni tok, 

− neposredna ali posredna predaja toplote, 

− pogodba dobavi toplote. 

5.  Cevovodni sistem je izbran: 

− način gradnje cevovodnega sistema, 

− premeri cevi, 

− debelina izolacije, 

− najvišja obratovalna temperatura (pri končni 
izgradnji), 

− obratovalni tlak, 

− način nadzora tesnosti, 

− način podpovršinskega razvoda. 

6.  Toplovodno omrežje je bilo izračunano v skladu s 
pregledom v tabeli 6.1: 

− letna potreba po toploti celotnega postrojenja, 

− karakteristika moči celotnega postrojenja (glej 
sliko 4.5), 

− urejeni letni diagram potrebe toplotni moči 
celotnega postrojenja (glej sliko 4.7), 

− pretoki v toplovodnem omrežju, 

− tlačni padci v toplovodnem omrežju, 

− dimenzioniranje črpalk(e): dobavna količina, 
dobavna višina, način uravnavanja tlačne 
regulacije. 

Pomembno: Potreba po toplotni moči celotnega 
postrojenja je v tej fazi projektiranja mogoče razbrati na 
sledeče načine: 
 

− kot karakteristika moči = potreba po toplotni 
moči v odvisnosti od povprečne dnevne 
vrednosti zunanje temperature, 

− kot urejeni letni diagram potrebe po toplotni moči 
= potreba po toplotni moči prikazana kot vsota 
pogostosti v enem letu (površina pod krivuljo 
ustreza pripadajoči letni potrebi po toploti). 

Na kakšno najnižjo povprečno dnevno vrednost bo 
dimenzionirana celotna toplotna moč kotla in kakšna bo 
porazdelitev na posamezne kotle, v tem trenutku še ni 
določeno.  
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Tabela 6.1  Primerjava različnih postopkov v posameznih državah; vhodni podatki in zahteve za kontrolo sprejemljivosti 
v okviru QM-Kotlarne na les 
 

Izračun Švica 
 
(Poglavje 4.2) 

Nemčija 
 
(Poglavje 4.3) 

Avstrija 
 
(Poglavje 4.4) 

Kontrola sprejemljivosti
QM-Kotlarne na les 
(Poglavje 4.5) 

EN 832 
- upoštevani toplotni dobitki 

Letna potreba po toploti 
Novogradnje 

SIA 380/1 
- izdaja 2001 se opira na 
EN 832 

DIN V 4108-6 
- služi uresničevanju 
evropskega standarda 
EN 832 

standard ÖNORM EN 
832 

Vnos planiranih vrednosti

Letna potreba po toploti 
Obstoječe stavbe 

Iz dosedanje porabe goriva in srednjega letnega izkoristka obstoječega kotla Vnos planiranih vrednosti

EN 12831 
- toplotni dobitki niso upoštevani 
- dodatno moč za segrevanje se lahko upošteva (»potreben dogovor z 

naročnikom«) 

Potreba po toplotni moči 
Novogradnje 

Stari standard: 
SIA 384/2 
- toplotni dobitki niso 

upoštevani 
- dodatna moč 

ogrevanja ni 
upoštevana 

- nacionalna priloga k 
EN 12831 v 
obravnavi (do 28. 
maja 2004) 

Stari standard: 
DIN 4701 
- toplotni dobitki niso 

upoštevani 
- dodatna moč 

ogrevanja ni 
upoštevana 

- ga je že nadomestil 
EN 12831 (aprila 
2004) 

Stara standarda: 
ÖNORM B 8135 
ÖNORM M 7500 
- toplotni dobitki niso 

upoštevani 
- dodatna moč 

ogrevanja ni 
upoštevana 

- ga je že nadomestil 
EN 12831 (marca 
2004) 

Vnos planiranih vrednosti 

pri standardni ZT, 

Vrednost se pomakne za 

vrednost toplotnih 

dobitkov: 

standardna ZT – ST + 

MO 

Potreba po toplotni moči 
Obstoječe stavbe 

Iz dosedanje porabe goriva, srednjega letnega izkoristka obstoječega kotla in 
števila obratovalnih ur z nazivno močjo (glej tabelo 5.1) 

Vnos planiranih vrednosti 
pri  
standard ZT –ST + MO 
 

Potreba po toplotni moči 
Obstoječe stavbe  
Meritve  

Meritve z avtomatskim 
zajemom podatkov 
(Datalogger) in linearno 
interpolacijo podatkov: 
- 2-urna konica 
- 24-urna povprečna 

vrednost 
Odčitavanje toplotnih 
števcev, če obstajajo 

Meritve na licu mesta in 
zapis 
Odčitavanje toplotnih 
števcev, če obstajajo 

Meritve na licu mesta in 
zapis 
Odčitavanje toplotnih 
števcev, če obstajajo 

Vnos merjenih vrednosti 
pri 
standard ZT –RT + MO 
(po potrebi se vnese 
konične vrednosti) 

Izračun toplovodnega 
omrežja 
(glej tudi poglavje 5.7) 

Metoda ročnega 
preračuna z uporabo 
tabel 
Programi za izračun 
različnih ponudnikov 
Program za izračun IDEA

Metoda ročnega 
preračuna z uporabo 
tabel 
Programi za izračun 
različnih ponudnikov 

Metoda ročnega 
preračuna z uporabo 
tabel 
Programi za izračun 
različnih ponudnikov 
Program za izračun in 
optimizacijo ®DESIGN 
Določitve: Navodila ÖKL-
Merkblatt 67, na primer 
pretočne hitrosti 

Potrebno je vnesti: 
- splošni faktor 

istočasnosti 
- splošni korekcijski 

faktor za omejeno 
obratovanje 

- klimatska postaja 
- vremensko neodvisni 

delež potrebe po 
toplotni moči za 
ogrevanje prostorov 

- letne toplotne izgube 
toplovoda 

- povprečna izguba 
toplotne moči 
toplovoda 

Celotno postrojenje Iz karakteristike moči in 
urejenega letnega 
diagrama zunanje 
temperature na lokaciji 
postrojenja se izračuna 
urejeni letni diagram 
potrebe po toplotni moči 

Vsota posameznih 
porabnikov, pomnožena s 
primernim faktorjem 
istočasnosti 

Rezultati iz programa 
®DESIGN ali drugih 
programov za izračun 
Približen izračun letne 
krivulje po Sochinsky-jem 
na podlagi najmanjše, 
povprečne in največje 
toplotne moči 

Zahteve za kontrolo 
sprejemljivosti: 
- karakteristika moči 

celotnega postrojenja
- urejeni letni diagram 

potrebe po toplotni 
moči 

- neodvisen izračun 
letne potrebe po toploti 
s pomočjo urejenega 
letnega diagrama 
potrebe po toplotni 
moči 

Standardna ZT = standardna zunanja temperatura (na primer -8°C za Zürich) 
ST  = sobna temperatura (na primer 20°C) 
MO  = temperaturna meja ogrevanja (na primer 15°C) 
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6.3 Izbor in dimenzioniranje 
sistema za proizvodnjo 
toplote 

 
Poglavje 6.2 povzema podatke, ki morajo biti znani za 
izbor in dimenzioniranje sistema za proizvodnjo toplote. 
To so: 
 
 letna potreba po toploti celotnega postrojenja, 
 karakteristika moči celotnega postrojenja, 
 urejeni letni diagram potrebe po toplotni moči, 
 koraki izgradnje, 
 temperatura dovodne vode TVL v odvisnosti od 

zunanje temperature, 
 ponudba in kakovost goriva. 

 
Postopek 
 Izbor sistema za proizvodnjo toplote: 

− po razredu moči, 
− porazdelitev toplotne moči pri bivalentnih 

postrojenjih in določitev potrebe po gorivu, 
− izbira kurišča. 

 Dimenzioniranje komponent postrojenja: 
− kurišče z dodatnimi komponentami, 
− kotlovnica, 
− dimnik. 

 Kontrola upoštevanja zahtev glede varnosti, 
protihrupne zaščite in imisij; 

 Določitev investicijskih in letnih stroškov; 
 Določitev potrebe po pomožni energiji. 

 

6.3.1 Vplivne veličine 
 
Kotlarna se lahko izvede kot postrojenje z enim ali več 
kotli, mono- ali bivalentno, s hranilnikom toplote ali brez 
njega. Ko so določene skupna potreba po toplotni moči 
ob upoštevanju karakteristike moči in urejenega letnega 
diagrama potrebe po toplotni moči celotnega 
postrojenja ter stopnje izgradnje, in ko so natančno 
določene vse zahteve za kotel na les, se izbere eno 
izmed različic kotlarniškega postrojenja, ki so zbrane v 
tabeli 6.2.  
 
Pri izboru kotlarniškega postrojenja je treba poleg 
razreda moči upoštevati naslednje zahteve glede 
kakovosti in vplivne dejavnike:  
 

 Število obratovalnih ur kotla z nazivno močjo 
 

 Časovna izkoriščenost: celo leto ali med kurilno 
sezono. Pri celoletnem obratovanju mora imeti kotel 
na les poleti izkoriščenost v višini najmanj 12 ur 
obratovanja dnevno pri najmanjši moči (najmanjša 
moč kotla za neprekinjeno delovanje brez vzdrževanja 
plasti žerjavice). 
 

 Možnost velikih in hitrih sprememb toplotne 
obremenitve, na primer jutranje konice ogrevanja, 
rastlinjaki kot odjemalci toplote, ogrevanje vode poleti, 
itd.  
 

 Odjem toplote pri pasovni obremenitvi na primer 
procesna toplota, obratovanje pri pasovni obremenitvi 

kot posledica nizke nazivne moči kotla na les v 
primerjavi s potrebo po toplotni moči 
 

 Določen izbor goriva postavlja zahteve za 
določitev sistemov za doziranje goriva in kurjenja. 
 

 Investicija postrojenja. 
 

 Zanesljivost oskrbe, redundanca. Verjetnost napak 
v delovanju sistemov za doziranje goriva in kurjenja in s 
tem zanesljivost oskrbe toplote je bistveno odvisna od 
upoštevanja določene kakovosti goriva. Redundanca 
ustreza tisti toplotni moči (v odstotkih od potrebe po 
toplotni moči), ki se jo še lahko zagotavlja ob izpadu 
najmočnejšega kotla.  
 

 Delež energije iz lesa; 
 

 Cena goriva. Pri nizki ceni goriva ima prednost 
celoletno obratovanje kotla na les; 
 

 Primernost za postopno priključevanje odjemalcev 
toplote; 
 

 Stanje tehnike. Kurišča z nazivno močjo do približno 
400 kW lahko na primer obratujejo z avtomatskim 
vžigom brez vzdrževanja plasti žerjavice. To omogoča 
obratovanje ob nizki obremenitvi z nizkimi emisijami in 
zmanjšanimi energijskimi izgubami in je pomembno 
predvsem pri monovalentnih kotlih na les. 
 

6.3.2 Vpliv skupne potrebe po toplotni 
moči 

 
Odvisno od metode, ki se jo uporablja v Švici, Nemčiji in 
Avstriji se pri ugotavljanju skupne potrebe po toplotni 
moči različno upošteva konice ogrevanja. To vodi do 
razlik pri skupni potrebi po toplotni moči. V naslednjih 
poglavjih se to upošteva tako, da pri bivalentnih 
postrojenjih pri določanju toplotne moči kotla na les ni 
odločilen odstotek skupne potrebe po toplotni moči, 
temveč število obratovalnih ur z nazivno močjo.  
 
Pri velikih postrojenjih je smiselno, da se porazdelitev 
toplotne moči na posamezne kotle določi z izračunom 
optimizacije. V poglavju 6.2.6 je način, kako se lahko 
izvede optimizacijski račun, opisan.  
 
Tabela 6.2 kaže pregled različic kotlarniških postrojenj v 
odvisnosti od skupne potrebe po toplotni moči. V 
standardnih vezavah kotlov, I. del [11] QM-Kotlarne na 
les so izčrpno opisane vezave PT1 do PT6.  
 
V standardnih vezavah – II. del [12] QM-Kotlarne na 
les bodo prikazane nadaljnje različice vezav in 
regulacijske zasnove. V II. delu bodo vsebine, 
predstavljene v poglavjih 6.3.2 do 6.3.5, v posebnem 
odstavku ustrezno prilagojene tam opisanim vezavam.  
 
Pri bivalentnih postrojenjih se izvrši porazdelitev moči 
na osnovi urejenega letnega diagrama potrebe po 
toplotni moči v skladu s sliko 6.4 tako, da se doseže 
minimalno zahtevano število obratovalnih ur kotla na 
les.  
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Tabela 6.2  Različice toplarniških postrojenj (TP), glej standardne vezave kotlov I. del QM-Kotlarne na les. 
 
Skupna potreba po toplotni 
moči 

Monovalentna postrojenja na les Bivalentna postrojenja na les 

kW brez hranilnika s hranilnikom brez hranilnika s hranilnikom 

100 – 500  različica 1A (PT1) različica 1B (PT2) različica 1C (PT3) različica 1D (PT4) 

300 – 1000  različica 2A (PT5) različica 2B (PT6) različica 2C (PT3) različica 2D (PT4) 

> 1000 različica 3A (PT5) različica 3B (PT6) različica 3C (PT3) različica 3D (PT4) 

 
Tabela 6.3  Prednosti in slabosti različic postrojenj v razredu moči 100 – 500 kW 
 

Razred moči 100 – 500 kW Različica 1A (WE 1) 
Monovalentna 

postrojenja na les 
brez hranilnika 

toplote 

Različica 1B (WE 2) 
Monovalentna 

postrojenja na les s 
hranilnikom toplote 

Različica 1C (WE 3) 
Bivalentna 

postrojenja na les 
brez hranilnika 

toplote 

Različica 1D (WE 4) 
Monovalentna 

postrojenja na les s 
hranilnikom toplote 

Število obratovalnih ur kotla na 
les z nazivno toplotno močjo  

< 2.000 h/a > 2.000 h/a 2.000 – 3.000 h/a 3.500 – 4.500 h/a 

Celoletno obratovanje kotla na 
les 

ne ne ne pogojno da 

Investicija postrojenja nizka srednja visoka zelo visoka 

Delež lesne energije 100% 100% 80 – 90% 80 – 90% 

Primernost za postopno 
priključevanje odjemalcev 
toplote 

ne da pogojno da da 

 
 
Tabela 6.4  Prednosti in slabosti različic postrojenj v razredu moči 300 – 1.000 kW 
 

Razred moči 300 – 1.000 kW Različica 2A (WE 5) 
Monovalentna 

postrojenja na les 
brez hranilnika 

toplote 

Različica 2B (WE 6) 
Monovalentna 

postrojenja na les s 
hranilnikom toplote 

Različica 2C (WE 3) 
Bivalentna 

postrojenja na les 
brez hranilnika 

toplote 

Različica 2D (WE 4) 
Monovalentna 

postrojenja na les s 
hranilnikom toplote 

Število obratovalnih ur kotla na 
les z nazivno toplotno močjo  

< 2.000 h/a > 2.000 h/a 2.000 – 3.000 h/a 3.500 – 4.500 h/a 

Celoletno obratovanje kotla na 
les 

ne da ne pogojno da 

Investicija postrojenja srednja visoka srednja zelo visoka 

Delež lesne energije 100% 100% 80 – 90% 80 – 90% 

Primernost za postopno 
priključevanje odjemalcev 
toplote 

da da pogojno da da 

 
 
Tabela 6.5  Prednostni in slabosti različic postrojenj v razredu moči > 1.000 kW 
 

Razred moči > 1.000 kW Različica 3A (WE 5) 
Monovalentna 

postrojenja na les 
brez hranilnika 

toplote 

Različica 3B (WE 6) 
Monovalentna 

postrojenja na les s 
hranilnikom toplote 

Različica 3C (WE 3) 
Bivalentna 

postrojenja na les 
brez hranilnika 

toplote 

Različica 3D (WE 4) 
Monovalentna 

postrojenja na les s 
hranilnikom toplote 

Število obratovalnih ur kotla na 
les z nazivno toplotno močjo  

< 2.000 h/a > 2.000 h/a 2.000 – 3.000 h/a 3.500 – 4.500 h/a 

Celoletno obratovanje kotla na 
les 

pogojno da da pogojno da da 

Investicija postrojenja srednja visoka srednja visoka 

Delež lesne energije 100% 100% 80 – 90% 80 – 90% 

Primernost za postopno 
priključevanje odjemalcev 
toplote 

da da da da 
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6.3.3 Skupna potreba po toplotni 
moči 100 – 500 kW 

 
Različica 1A (WE1) 100 – 500 kW:  
Monovalentno postrojenje s kotlom  
na les brez hranilnika toplote 
 

 
- Samodejni vžig, brez vzdrževanja plasti žerjavice. 
 
- Celoletno obratovanje pri izključni potrebi po toploti 

za ogrevanje prostorov; toplota za toplo vodo ni 
smiselna. 

 
- Cenovno ugodna različica. 
 
- V prehodnem obdobju je največja vsebnost vode v 

gorivu omejena na < 50% . 
 
- Ni zanesljivosti oskrbe pri motnjah kotla na les. 
 
- Sistem kurjenja primeren za obratovanje pri 

majhnih obremenitvah. 
 
- Regulacijska strategija: kotel na les obratuje s čim 

nižjo obremenitvijo, tako da toplotna moč kotla 
ravno ustreza potrebi po toplotni moči. Toplotna 
obremenitev kotla je določena s temperaturo vode 
iz kotla, časovnim programom in z omejitvijo 
toplotne moči, odvisno od zunanje temperature. 

 
Različica 1B (WE2) 100 – 500 kW:  
Monovalentno postrojenje s kotlom  
na les s hranilnikom toplote 
 
 
 
- Samodejni vžig, brez vzdrževanja plasti žerjavice. 
 
- Konične obremenitve se lahko krije s hranilnikom 

toplote, potrebna manjša toplotna obremenitev 
kotla (boljša izkoriščenost). 

 
- Celoletno obratovanje pri izključni potrebi po toploti 

za ogrevanje prostorov; toplota za toplo vodo ni 
smiselna. 

 
- Cenovno ugodna različica, ki tudi pri postopnem 

priključevanju odjemalcev toplote omogoča 
zadovoljivo obratovanje od samega začetka. 

 
- V prehodnem obdobju je največja vsebnost vode v 

gorivu omejena na < 50%. 
 
- Izboljšana zanesljivost oskrbovanja pri motnjah 

kotla na les zaradi hranilnika toplote. 
 
- Dimenzioniranje hranilnika toplote: približno 1 ura 

obratovanja pri nazivni toplotni moči kotla. 
 
- Sistem kurjenja primeren za obratovanje pri nizki 

obremenitvi. 
 
- Regulacijska strategija: kotel na les obratuje s čim 

nižjo obremenitvijo, tako da moč kotla ravno 
ustreza potrebi po toplotni moči. Toplotna 

obremenitev kotla je določena s količino shranjene 
toplote, časovnim programom in z omejitvijo 
toplotne moči, odvisne od zunanje temperature. V 
prehodnem obdobju ali med poletnim obratovanjem 
se hranilnik toplote polni pri minimalni moči z 
regulacijo vklop/izklop. 

 
Različica 1C (WE3) 100 – 500 kW:  
Bivalentno postrojenje s kotlom  
na les brez hranilnika toplote 
 
 
 
 
- Samodejni vžig, brez vzdrževanja plasti žerjavice. 
 
- Toplotna moč kotla na les kot delna obremenitev 

skupne potrebe po toplotni moči proizvodnje 
toplote se izbere tako (na primer 70%), da je število 
obratovalnih ur z nazivno močjo kotla na les 2.000 
– 3.000 h/a in je skupna potreba po toploti od 80 - 
90% pokrita z lesno energijo. 

 
- Potrebo po toploti v prehodnem obdobju in poleti 

se krije s kotlom na olje/plin. 
 
- Celoletno obratovanje pri izključni potrebi po toploti 

za ogrevanje prostorov; toplota za toplo vodo ni 
smiselna. 

 
- Zanesljivost oskrbe pri motnji kotla na les se 

zagotavlja z razpoložljivim kotlom na olje. 
Zahtevana zanesljivost oskrbe (redundanca) v 
višini na primer 70% določa delež toplotne moči 
kotla na olje glede na skupno potrebo po toplotni 
moči proizvodnje toplote.  

 
- Regulacijska strategija: kotel na les obratuje s čim 

nižjo obremenitvijo, tako da moč kotla ravno 
ustreza potrebi po toplotni moči. Toplotna 
obremenitev kotla je določena s temperaturo vode 
iz kotla, časovnim programom in z omejitvijo 
toplotne moči, odvisne od zunanje temperature. Za 
obratovanje pri konični obremenitvi, med 
najhladnejšimi zimskimi dnevi in poleti se uporabi 
razpoložljiv kotel na olje ali plin. Uporabo kotla na 
olje ali plin pri konični obremenitvi se omogoči ali 
prepreči na podlagi primernih kriterijev. Primer - 
glej Standardne vezave kotlov – I. del [11]. 

 
Različica 1D (WE4) 100 – 500 kW:  
Bivalentno postrojenje s kotlom  
na les s 
hranilnikom toplote 
 
 
 
 
- Samodejni vžig, brez vzdrževanja plasti žerjavice. 
 
- Toplotna moč kotla na les kot delna obremenitev 

potrebne skupne potrebe po toplotni moči 
proizvodnje toplote se izbere tako (na primer 50%), 
da je število obratovalnih ur z nazivno močjo kotla 
na les 3.500 – 4.500 ur na leto in je skupna potreba 
po toploti od 80 - 90% pokrita z lesno energijo.  

 
- Zaradi velikega števila obratovalnih ur z nazivno 

močjo primerno za kotel s kuriščem na rešetko.  
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- Celoletno obratovanje kotla na les pri izključni 
potrebi po toploti za ogrevanje prostorov in toplo 
vodo pogojno smiselno (izkoriščenost 12 ur 
obratovanja pri minimalni obremenitvi poleti). 

 
- Investicijsko zahtevna različica, ki tudi pri 

postopnem priključevanju porabnikov toplote 
omogoča zadovoljivo obratovanje od samega 
začetka.  

 
- Poleti je največja vsebnost vode v gorivu omejena 

na < 50%.  
 
- Zanesljivost oskrbe pri motnji kotla na les se 

zagotavlja z razpoložljivim kotlom na olje. 
Zahtevana zanesljivost oskrbe (redundanca) v 
višini na primer 70% določa delež toplotne moči 
kotla na olje glede na skupno potrebo po toplotni 
moči proizvodnje toplote  

 
- Dimenzioniranje hranilnika toplote: približno 1 ura 

obratovanja pri nazivni moči kotla.  
 
- Regulacijska strategija: kotel na les obratuje s čim 

nižjo obremenitvijo, tako da toplotna moč kotla 
ravno ustreza potrebi po toplotni moči. Toplotna 
obremenitev kotla je določena s termičnim stanjem 
hranilnika toplote, časovnim programom in z 
omejitvijo toplotne moči, odvisne od zunanje 
temperature. Za obratovanje pri konični 
obremenitvi, med najhladnejšimi zimskimi dnevi in 
poleti se uporabi razpoložljiv kotel na olje ali plin. 
Uporabo kotla na olje ali plin pri konični obremenitvi 
se omogoči ali prepreči na podlagi primernih 
kriterijev. Primer - glej Standardne vezave kotlov – 
I. del [11]. 

 

6.3.4 Skupna potreba po toplotni 
moči 300 – 1000 kW 

 
Različica 2A (WE5) 300 – 1000 kW:  
Monovalentno postrojenje 
s kotlom na les  
brez hranilnika toplote 
 
 
 
- Dva kotla na les, katerih skupno področje delne 

obremenitve omogoča enostaven preklop med 
kotloma. Na primer - porazdelitev toplotnih moči 
kotlov glede na potrebno skupno potrebo po 
toplotni moči proizvodnje toplote 1/3 proti 2/3, 
skupno področje delne obremenitve veliki kotel 30 
– 50%, mali kotel 60 –100%). Mali kotel na les s 
samodejnim vžigom brez vzdrževanja plasti 
žerjavice v prehodnem obdobju in poleti.  

 
- Celoletno obratovanje pri izključni potrebi po toploti 

za ogrevanje prostorov; toplota za toplo vodo ni 
smiselna. 

 
- Različica, ki tudi pri postopnem priključevanju 

porabnikov toplote omogoča zadovoljivo 
obratovanje od samega začetka.  

 

- V prehodnem obdobju je največja vsebnost vode v 
gorivu omejena na < 50%.  

 
- Zanesljivost oskrbe pri motnji enega izmed kotlov 

na les je zagotovljena z drugim kotlom na les. 
Majhna toplotna moč manjšega kotla na les, na 
primer 33% potrebne skupne potrebe po toplotni 
moči proizvodnje toplote, zanesljivost oskrbe 
(redundanca) 33%.  

 
- Manjši kotel na les primeren za obratovanje pri 

nizki obremenitvi.  
 
- Regulacijska strategija: oba kotla na les obratujeta 

pri čim nižji obremenitvi (skupna enaka določitev 
obremenitve), tako da vsota obremenitev kotlov 
ravno ustreza potrebi toplotni moči. Toplotna 
obremenitev kotla je določena s temperaturo vode 
iz kotla, časovnim programom in z omejitvijo 
toplotne moči, odvisne od zunanje temperature. 
Poletno obratovanje poteka pri minimalni 
obremenitvi manjšega kotla na les z regulacijo 
vklop/izklop. Preklop z manjšega kotla na les na 
večjega se izvaja ročno, če manjši kotel na les v 
dnevnem povprečju ne more več pokriti potrebe po 
toploti. Preklop z večjega kotla na les na manjšega 
se izvaja ročno, če je dnevna proizvodnja toplote 
večjega kotla na les (proizvodnja toplote v 24 urah 
pri najmanjši obremenitvi) manj kot ¼ njegove 
nazivne dnevne proizvodnje toplote (proizvodnja 
toplote v 24 urah pri nazivni toplotni moči). Priklop 
manjšega kotla na les poteka pri avtomatičnem 
zaporednem preklopu s samodejnim vžigom, če 
večji kotel na les v urnem povprečju ne more več 
pokriti potrebe po toploti. Manjši kotel na les se 
izklopi šele, ko potreba po toplotni pade pod vsoto 
najmanjših toplotnih moči obeh kotlov na les. Pri 
motnji večjega kotla na les se manjši kotel na les 
vklopi s samodejnim vžigom.  

 
Različica 2B (WE6) 300 – 1000 kW:  
Monovalentno postrojenje 
s kotlom na les s  
hranilnikom toplote 
 
 
 
- Dva kotla na les, katerih skupno področje delne 

obremenitve omogoča enostaven preklop med 
kotloma (na primer porazdelitev toplotnih moči 
kotlov glede na potrebno skupno potrebo po 
toplotni moči proizvodnje toplote 1/3 proti 2/3, 
skupno področje delne obremenitve veliki kotel 30 
– 50%, mali kotel 60 –100%). Mali kotel na les s 
samodejnim vžigom brez vzdrževanja plasti 
žerjavice v prehodnem obdobju in poleti.  

 
- Konične obremenitve se lahko pokrije s hranilnikom 

toplote potrebna manjša obremenitev kotla (boljša 
izkoriščenost).  

 
- Smiselno celoletno obratovanje za pokrivanje 

potreb po toploti za ogrevanje prostorov in toplo 
vodo.  

 
- Investicijsko zahtevna različica, ki tudi pri 

postopnem priključevanju odjemalcev toplote 
omogoča zadovoljivo obratovanje od samega 
začetka.  
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- Poleti je največja vsebnost vode v gorivu omejena 
na < 50%.  

 
- Zanesljivost oskrbe pri motnji enega izmed kotlov 

na les je zagotovljena z drugim kotlom na les. 
Majhna toplotna moč kotla na les na primer pribl. 
30% potrebne skupne potrebe po toplotni moči 
proizvodnje toplote, zanesljivost oskrbe 
(redundanca) 30%, s tem da se zanesljivost oskrbe 
pri motnji enega izmed kotlov na les izboljša s 
hranilnikom toplote.  

 
- Dimenzioniranje hranilnika: približno 1 ura 

obratovanja pri nazivni toplotni moči večjega kotla.  
 
- Manjši kotel na les je primeren za obratovanje pri 

nizki obremenitvi.  
 
- Regulacijska strategija: oba kotla na les obratujeta 

pri čim nižji obremenitvi (določitev enakih toplotnih 
moči), tako da vsota obremenitev kotlov ravno 
ustreza potrebi toplotni moči. Toplotna obremenitev 
kotlov je določena s termičnim stanjem hranilnika 
toplote, časovnim programom in z omejitvijo 
toplotnih moči, odvisnih od zunanje temperature. 
Poletno obratovanje poteka pri minimalni 
obremenitvi manjšega kotla na les z regulacijo 
vklop/izklop. Preklop z manjšega kotla na les na 
večjega se izvaja ročno, če manjši kotel na les v 
dnevnem povprečju ne more več kriti potrebe po 
toploti. Preklop z večjega kotla na les na manjšega 
se izvaja ročno, če je dnevna proizvodnja toplote 
večjega kotla na les (proizvodnja toplote v 24 urah 
pri najmanjši obremenitvi) manj kot ¼ njegove 
nazivne dnevne proizvodne toplote (proizvodnja 
toplote v 24 urah pri nazivni toplotni moči). Priklop 
manjšega kotla na les pri konični obremenitvi 
poteka pri avtomatičnem zaporednem preklopu s 
samodejnim vžigom, če večji kotel na les v urnem 
povprečju ne more več pokriti potrebe po toploti. 
Manjši kotel na les se izklopi šele, ko potreba po 
toplotni pade pod vsoto najmanjših toplotnih moči 
obeh kotlov na les. Pri motnji večjega kotla na les 
se manjši kotel na les vklopi s samodejnim vžigom.  

 
Različica 2C (WE3) 300 – 1000 kW:  
Bivalentno postrojenje 
s kotlom na les 
brez hranilnika toplote 
 
 
 
- Toplotna moč kotla na les kot delno zmogljivost 

potrebne skupne potrebe po toplotni moči 
proizvodnje toplote se izbere tako (na primer 70%), 
da je število ur obratovanja z nazivno močjo kotla 
na les 2.000 – 3.000 h/a in je skupna potreba po 
toploti od 80 – 90% pokrita z lesno energijo.  

 
- Potrebo po toploti v prehodnem obdobju in poleti 

se pokrije s kotlom na olje ali plin.  
 
- Celoletno obratovanje kotla na les pri izključni 

potrebi po toploti za ogrevanje prostorov; toplota za 
toplo vodo ni smiselna.  

 
- Zanesljivost oskrbe pri motnji kotla na les se 

zagotavlja z razpoložljivim kotlom na olje. 
Zahtevana zanesljivost oskrbe (redundanca) na 

primer 70% določa delno obremenitev kotla na olje 
za potrebno skupno potrebo po toplotni moči 
proizvodnje toplote.  

 
- Regulacijska strategija: kotel na les obratuje s čim 

nižjo obremenitvijo, tako da toplotna moč kotla 
ravno ustreza potrebi po toplotni moči. Toplotna 
obremenitev kotla je določena s temperaturo vode 
iz kotla, časovnim programom in z omejitvijo 
toplotne moči, odvisne od zunanje temperature. Za 
obratovanje pri konični obremenitvi, med 
najhladnejšimi zimskimi dnevi in poleti se uporabi 
razpoložljiv kotel na olje ali plin. Uporabo kotla na 
olje ali plin pri konični obremenitvi se omogoči ali 
prepreči na podlagi primernih kriterijev. Primer - 
glej Standardne vezave kotlov – I. del [11]).  

 
Različica 2D (WE4) 300 – 1000 kW:  
Bivalentno postrojenje 
s kotlom na les  
s hranilnikom toplote 
 
 
 
- Zmogljivost kotla na les kot delno zmogljivost 

potrebne skupne potrebe po toplotni moči 
proizvodnje toplote se izbere tako (na primer 50%), 
da je število ur obratovanja z nazivno močjo kotla 
na les 3.500 – 4.500 h/a in je skupna potreba po 
toploti od 80 – 90% pokrita z lesno energijo.  

 
- Ker kotel lahko obratuje v pasovnem režimu 

obratovanja, je smiselna uporaba kurišča z 
rešetkami.  

 
- Celoletno obratovanje kotla na les pri izključni 

potrebi po toploti za ogrevanje prostorov in toplo 
vodo je pogojno smiselno. (Izkoriščenost 12 ur 
obratovanja pri najnižji obremenitvi v poletnem 
času).  

 
- Investicijsko zahtevna različica, ki tudi pri 

postopnem priključevanju porabnikov toplote 
omogoča zadovoljivo obratovanje od samega 
začetka.  

 
- Zanesljivost oskrbe pri motnji kotla na les je 

zagotovljena z razpoložljivim kotlom na olje. 
Zahtevana zanesljivost oskrbe (redundanca) na 
primer 70% določa delno obremenitev kotla na olje 
za skupno potrebo po toplotni moči proizvodnje 
toplote.  

 
- Dimenzioniranje hranilnika toplote: približno 1 ura 

obratovanja pri nazivni toplotni moči kotla na les.  
 
- Regulacijska strategija: kotel na les obratuje s čim 

nižjo obremenitvijo, tako da toplotna moč kotla 
ravno ustreza potrebi po toplotni moči. Toplotna 
obremenitev kotlov je določena s količino 
shranjene toplote, časovnim programom in z 
omejitvijo toplotnih moči, odvisnih od zunanje 
temperature. Za obratovanje pri konični 
obremenitvi, med najhladnejšimi zimskimi dnevi in 
poleti se uporabi razpoložljiv kotel na olje ali plin. 
Uporabo kotla na olje ali plin pri konični obremenitvi 
se omogoči ali prepreči na podlagi primernih 
kriterijev. Primer - glej Standardne vezave kotlov – 
I. del [11]). 
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6.3.5 Skupna potreba po toplotni 
moči > 1000 kW 

 
Različica 3A (WE5) > 1000 kW:  
Monovalentno postrojenje 
s kotlom na les 
brez hranilnika toplote  
 
 
 
- Več kotlov na les, katerih skupno področje delnih 

obremenitev omogoča enostaven preklop med kotli 
(na primer porazdelitev obremenjenosti kotlov 
glede na zahtevano skupno potrebo po toplotni 
moči proizvodnje toplote 1/5 proti 2/5 proti 2/5, 
skupno področje delne obremenitve za preklop 
med kotli veliki kotli 30 – 50%, mali kotel 60 – 
100%).  

 
- Najmanjši kotel na les s samodejnim vžigom, če je 

njegova nazivna toplotna moč < 500 kW, → brez 
vzdrževanja plasti žerjavice v prehodnem obdobju 
in poleti.  

 
- Več kotlov na les, najmanjša toplotna moč kotla < 

pribl. 1/6 skupne potrebe po toplotni moči. 
 
- Celoletno obratovanje pri izključni potrebi po toploti 

za ogrevanje prostorov in toplo vodo je pogojno 
smiselno (izkoriščenost 12 ur obratovanja pri 
najmanjši obremenitvi v poletnem času).  

 
- Različica, ki tudi pri postopnem priključevanju 

porabnikov toplote omogoča zadovoljivo 
obratovanje od samega začetka.  

 
- Zanesljivost oskrbe pri motnji enega izmed kotlov 

na les je zagotovljena z drugim kotlom na les. 
Zanesljivost oskrbe (redundanca) = razpoložljiva 
toplotna moč kotlov po izpadu največjega kotla s 
skupno potrebo po toplotni moči proizvodnje 
toplote.  

 
- Regulacijska strategija: kotli na les obratujejo pri 

čim nižji obremenitvi (skupna enaka določitev 
obremenitve), tako da vsota obremenitev kotlov 
ravno ustreza potrebi toplotni moči. Toplotna 
obremenitev kotla je določena s temperaturo vode 
iz kotla, časovnim programom in z omejitvijo 
toplotne moči, odvisne od zunanje temperature. 
Poletno obratovanje poteka preko najmanjšega 
kotla na les. Preklop med kotli na les poteka ročno. 
Če potreba po toplotni moči preseže vsoto nazivnih 
moči obratujočih kotlov na les, se en majhen kotel 
na les izključi in en veliki kotel na les priključi ali pa 
se priklopi nadaljnji kotel na les. Če potreba po 
toplotni moči pade pod vsoto najmanjših 
zmogljivosti obratujočih kotlov, se izklopi en 
majhen kotel na les ali pa priklopi en majhen kotel 
na les in izklopi en velik kotel na les. Priklop 
najmanjšega kotla na les pri avtomatičnem 
zaporednem preklopu lahko poteka s samodejnim 
vžigom, če je njegova nazivna toplotna moč < 500 
kW. Tudi pri motnji enega izmed velikih kotlov na 
les se lahko malega priklopi s samodejnim vžigom.  

 
 
Različica 3B (WE6) > 1000 kW:  
Monovalentno postrojenje  
kotlom na les  
s hranilnikom toplote  
 
 
 
 
- Več kotlov na les, katerih skupno področje delne 

obremenitve omogoča enostaven preklop med kotli 
(na primer porazdelitev obremenjenosti kotlov 
glede na zahtevano skupno potrebo po toplotni 
moči proizvodnje toplote 1/5 proti 2/5 proti 2/5, 
skupno področje delne obremenitve za preklop 
med kotli veliki kotli 30 – 50%, mali kotel 60 – 
100%).  

 
- Najmanjši kotel na les je s samodejnim vžigom, če 

je njegova nazivna toplotna moč < 500 kW, brez 
vzdrževanja plasti žerjavice v prehodnem obdobju 
in poleti.  

 
- Konične obremenitve se lahko pokrije s hranilnikom 

toplote potrebna nižja obremenitev kotlov (boljša 
izkoriščenost).  

 
- Celoletno obratovanje pri izključni potrebi po toploti 

za ogrevanje prostorov in toplo vodo smiselno.  
 
- Investicijsko zahtevna različica, ki tudi pri 

postopnem priključevanju odjemalcev toplote 
omogoča zadovoljivo obratovanje od samega 
začetka.  

 
- Zanesljivost oskrbe pri motnji enega izmed kotlov 

na les je zagotovljena z drugim kotlom na les. 
Zanesljivost oskrbe (redundanca) = razpoložljiva 
toplotna moč kotlov po izpadu največjega kotla s 
potrebno skupno potrebo po toplotni moči 
proizvodnje toplote. 

 
- Dimenzioniranje hranilnika toplote: približno 1 ura 

obratovanja pri nazivni moči največjega kotla na 
les.  

 
- Regulacijska strategija: oba kotla na les obratujeta 

pri čim nižji obremenitvi (skupna enaka določitev 
obremenitve), tako da vsota obremenitev kotlov 
ravno ustreza potrebi toplotni moči. Toplotna 
obremenitev kotlov je določena s termičnim 
stanjem hranilnika toplote, časovnim programom in 
z omejitvijo toplotnih moči, odvisnih od zunanje 
temperature. Poletno obratovanje poteka pri 
minimalni obremenitvi manjšega kotla na les z 
regulacijo vklop/izklop. Preklop med kotli na les 
poteka ročno. Če potreba po toplotni moči preseže 
vsoto nazivnih moči obratujočih kotlov na les, se en 
majhen kotel na les izključi in en veliki kotel na les 
priključi ali pa se priklopi nadaljnji kotel na les. Če 
potreba po toplotni moči pade pod vsoto 
najmanjših zmogljivosti obratujočih kotlov, se 
izklopi en majhen kotel na les ali pa priklopi en 
majhen kotel na les in izklopi en velik kotel na les. 
Priklop najmanjšega kotla na les pri avtomatičnem 
zaporednem preklopu lahko poteka s samodejnim 
vžigom, če je njegova nazivna toplotna moč < 500 
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kW. Tudi pri motnji enega izmed velikih kotlov na 
les se lahko malega priklopi s samodejnim vžigom. 

 
Različica 3C (WE3) > 1000 kW:  
Bivalentno postrojenje 
s kotlom na les  
brez hranilnika toplote 
 
 
 
 
 
- Skupno toplotno moč kotla na les kot delno 

zmogljivost potrebne skupne potrebe po toplotni 
moči proizvodnje toplote se izbere tako (na primer 
70%), da je število ur obratovanja z nazivno močjo 
kotlov na les 2.500 – 3.000 h/a in je skupna 
potreba po toploti od 80 – 90% pokrita z lesno 
energijo (na primer porazdelitev toplotnih moči 
kotlov glede na skupno potrebo po toplotni moči 
proizvodnje toplote ¼ proti ½, skupno področje 
delne obremenitve veliki kotli 30 – 50%, mali kotel 
60 – 100%).  

 
- Mali kotel na les s samodejnim vžigom, če je 

njegova nazivna toplotna moč < 500 kW → brez 
vzdrževanja plasti žerjavice v prehodnem obdobju 
in poleti.  

 
- Celoletno obratovanje kotla na les pri izključni 

potrebi po toploti za ogrevanje prostorov in toplo 
vodo pogojno smiselno (izkoriščenost 12 ur 
obratovanja pri najmanjši obremenitvi v poletnem 
času).  

 
- Različica, ki tudi pri postopnem priključevanju 

odjemalcev toplote omogoča zadovoljivo 
obratovanje od samega začetka.  

 
- Zanesljivost oskrbe pri motnji enega izmed kotlov 

na les je zagotovljena z drugimi kotli (kotli na olje, 
kotli na les). Zanesljivost oskrbe (redundanca) = 
razpoložljiva toplotna moč kotlov po izpadu 
največjega kotla s potrebno skupno potrebo po 
toplotni moči proizvodnje toplote.  

 
- Regulacijska strategija: kotli na les obratujejo s čim 

nižjo obremenitvijo, (skupna enaka določitev 
obremenitve) tako da vsota moči kotlov ravno 
ustreza potrebi po toplotni moči. Toplotna 
obremenitev kotla je določena s temperaturo vode 
iz kotla, časovnim programom in z omejitvijo 
toplotne moči, odvisne od zunanje temperature. 
Poletno obratovanje poteka preko najmanjšega 
kotla na les. Preklop med kotli na les poteka ročno. 
Če potreba po toplotni moči preseže vsoto nazivnih 
moči obratujočih kotlov na les, se en majhen kotel 
na les izključi in en veliki kotel na les priključi ali pa 
se priklopi nadaljnji kotel na les. Če potreba po 
toplotni moči pade pod vsoto najmanjših 
zmogljivosti obratujočih kotlov, se izklopi en 
majhen kotel na les ali pa priklopi en majhen kotel 
na les in izklopi en velik kotel na les. Priklop 
najmanjšega kotla na les pri avtomatičnem 
zaporednem preklopu lahko poteka s samodejnim 
vžigom, če je njegova nazivna toplotna moč < 500 
kW. Za obratovanje pri konični obremenitvi, med 
najhladnejšimi zimskimi dnevi in morebiti za 

obratovanje pri nizki obremenitvi se uporabi 
razpoložljiv kotel na olje ali plin. Uporabo kotla na 
olje ali plin pri konični obremenitvi se omogoči ali 
prepreči na podlagi primernih kriterijev (primer glej 
Standardne vezave kotlov – I. del [11]).  

 
Različica 3D (WE4) > 1000 kW:  
Bivalentno postrojenje 
s kotlom na les 
s hranilnikom toplote 
 
 
 
 
 
- Skupno toplotno moč kotla na les kot delno 

zmogljivost potrebne skupne potrebe po toplotni 
moči proizvodnje toplote se izbere tako (na primer 
60%), da je število ur obratovanja z nazivno močjo 
kotlov na les 3.000 – 3.500 h/a in je skupna 
potreba po toploti od 80 – 90% pokrita z lesno 
energijo (na primer porazdelitev toplotnih moči 
kotlov glede na skupno potrebo po toplotni moči 
proizvodnje toplote 1/5 proti 2/5, skupno področje 
delne obremenitve veliki kotli 30 – 50%, mali kotel 
60 – 100%).  

 
- Mali kotel na les s samodejnim vžigom, če je 

njegova nazivna toplotna moč < 500 kW → brez 
vzdrževanja plasti žerjavice v prehodnem obdobju 
in poleti.  

 
- Celoletno obratovanje kotla na les pri izključni 

potrebi po toploti za ogrevanje prostorov in toplo 
vodo smiselno.  

 
- Investicijsko zahtevna različica, ki tudi pri 

postopnem priključevanju odjemalcev toplote 
omogoča zadovoljivo obratovanje od samega 
začetka.  

 
- Zanesljivost oskrbe pri motnji enega izmed kotlov 

na les je zagotovljena z drugimi kotli (kotli na olje, 
kotli na les). Zanesljivost oskrbe (redundanca) = 
razpoložljiva toplotna moč kotlov po izpadu 
največjega kotla s potrebno skupno potrebo po 
toplotni moči proizvodnje toplote. 

 
- Dimenzioniranje hranilnika toplote: približno 1 ura 

obratovanja pri nazivni moči največjega kotla na 
les.  

 
- Regulacijska strategija: kotli na les obratujejo s čim 

nižjo obremenitvijo, (skupna enaka določitev 
obremenitve) tako, da vsota moči kotlov ravno 
ustreza potrebi po toplotni moči. Toplotna 
obremenitev kotlov je določena s termičnim 
stanjem hranilnika toplote, časovnim programom in 
z omejitvijo toplotnih moči, odvisnih od zunanje 
temperature. Poleti se hranilnik toplote polni pri 
minimalni obremenitvi najmanjšega kotla na les z 
regulacijo vklop/izklop. Preklop med kotli na les 
poteka ročno. Če potreba po toplotni moči preseže 
vsoto nazivnih moči obratujočih kotlov na les, se en 
majhen kotel na les izključi in en veliki kotel na les 
priključi ali pa se priklopi nadaljnji kotel na les. Če 
potreba po toplotni moči pade pod vsoto 
najmanjših zmogljivosti obratujočih kotlov, se 
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izklopi en majhen kotel na les ali pa priklopi en 
majhen kotel na les in izklopi en velik kotel na les. 
Priklop najmanjšega kotla na les pri avtomatičnem 
zaporednem preklopu lahko poteka s samodejnim 
vžigom, če je njegova nazivna toplotna moč < 500 
kW. Za obratovanje pri konični obremenitvi, med 
najhladnejšimi zimskimi dnevi in morebiti za 
obratovanje pri nizki obremenitvi se uporabi 
razpoložljiv kotel na olje ali plin. Uporabo kotla na 
olje ali plin pri konični obremenitvi se omogoči ali 
prepreči na podlagi primernih kriterijev. Primer - 
glej Standardne vezave kotlov – I. del [11]. 

 

6.3.6 Metoda optimizacije za velika 
postrojenja 

 
Dimenzioniranje generatorjev toplote poteka na podlagi 
urejenega letnega diagrama toplotne moči, določenega 
v okviru dimenzioniranja porazdelitve toplote, glej 
poglavje 4.4.3. Urejeni letni diagram toplotne moči 
določa največjo potrebno toplotno moč na pragu 
kotlarne in letno proizvodnjo toplote kotlarne, glej sliko 
6.1. 
 

 
 
Slika 6.1 Primer urejenega letnega diagrama toplotne 
moči kotlarne na les 
 
Opomba: Prikazani urejeni letni diagram temelji na izmerjenih 
obratovalnih podatkih, pridobljenih v avstrijski kotlarni 

Postopek pri dimenzioniranju bivalentnega 
postrojenja 
 
Pri dimenzioniranju generatorjev toplote kotlarne na les 
je treba upoštevati naslednje robne kriterije: 
 
 Urejeni letni diagram toplotne moči daljinskega 

toplovodnega omrežja kaže v odvisnosti od poteka 
zunanje temperature časovno sorazmerno kratko 
konično obremenitev, glej sliko 6.1.  

 
 Struktura stroškov sistemov za proizvajanje toplote 

je različna. Investicijski stroški kotlov na les so 
visoki in stroški goriva nizki, medtem ko so pri kotlih 
na olje in plin investicijski stroški nižji, vendar pa so 
stroški goriva visoki, glej tabelo 6.6. 

 
 
Tabela 6.6  Struktura stroškov različnih sistemov za 
proizvodnjo toplote 
 
Kotel na Investicijski 

stroški (stalni 
stroški) 

Stroški goriva 
(gibljivi stroški) 

les visoki nizki 

kurilno olje, plin nizki visoki 
 
Iz teh robnih pogojev lahko sklepamo, da je 
priporočljiva bivalentna porazdelitev največje toplotne 
moči kotlarne s kotlom na les za pokrivanje pasovne 
obremenitve (osnovna in srednja obremenitev) in 
kotlom na olje/plin za pokrivanje konične 
obremenitve ter kot rezerva pri izpadih.  
 
Toplotno moč bivalentna postrojenja se praviloma 
porazdeli z določitvijo optimalnih stroškov. Upoštevati 
pa je treba tudi druge robne pogoje. V zvezi s tem je 
bistvenega pomena največji delež fosilnih virov 
energije, dovoljen s strani urada, ki zagotavlja 
subvencije, pa tudi sprejemljivost koriščenja fosilnih 
virov energije pri prebivalstvu oz. investitorju. Postopek 
za določitev optimalnih specifičnih stroškov se lahko 
prikaže sledeče: 
 
 Določitev funkcije celotnih specifičnih stroškov: 

kcel = kfix (BM) + kvar (BM) + kfix (olje) + kvar (olje) v 
€/MWh (proizvedene toplote) 
kfix (BM) .. stalni specifični stroški kotla na les (spec. 
stroški kapitala in vzdrževanja), kvar (BM) .. gibljivi spec. 
stroški kotla na les (na primer gorivo), kfix (olje) .. stalni 
spec. stroški kotla na olje (če kotel na olje služi kot 
rezerva ob izpadu, se ne vstavi stalnih stroškov), kvar 
(olje) .. gibljivi spec. stroški kotla na olje. 
 

 Izračun količin toplote za biomaso oz. olje pri 
različnih razmerjih med osnovno in konično 
obremenitvijo (na primer približek iz Sochinsky-jeve 
zveze); 

 
 Določitev funkcije specifičnih stroškov za stalne 

stroške kotla na les; 
 
 Določitev specifičnih gibljivih stroškov (cena goriva, 

skladiščenje, srednji letni izkoristek); 
 
 Izračun celotnih specifičnih stroškov (lastne cene 

proizvedene toplote); 
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Slika 6.2 kaže primer rezultatov tovrstnega izračuna s 
katerim dobimo optimalne celotne specifične stroške 
proizvodnje toplote ter porazdelitev moči na kotel na les 
in kotel na olje. Te optimalne stroške je treba za vsak 
individualni projekt na novo izračunati oz. oceniti. 
Izkaže se, da je zaradi trenutne strukture stroškov, 
predvsem glede cen fosilnih goriv delež, ki naj ga krije 
kotel za konično obremenitev (kotel na olje), 
razmeroma visok. Pri primeru, prikazanem na sliki 6.2, 
je treba kotel za konično obremenitev dimenzionirati 
tako, da pokriva več kot 60% toplotne moči celotne 
kotlarne. Število obratovalnih ur z nazivno močjo kotla 
na les mora biti skoraj 6.000 ur letno in delež olja na 
področju 12% celotne letne potrebe po toploti.  
 
Potek celotnih spec. stroškov, prikazan v sliki 6.2, kaže, 
da na območju optimalnih specifičnih stroškov zelo 
raven, s tem pa dobimo določen manevrski prostor za 
dimenzioniranje kotlarne. Na drugi strani pa pri zelo 
visokem deležu biomase pri proizvodnji toplote stroški 
močno narastejo. 
 

 
 
Slika 6.2 Primer prikaza poteka specifičnih stroškov 
proizvodnje toplote kotlarne na les (brez toplovodnega 
omrežja) 
 
Načeloma bi moral biti kotel na les dimenzioniran glede 
na število ur obratovanja z nazivno močjo, ki ga 
zahtevajo Q-navodila za kakovost. Pri bivalentnem 
dimenzioniranju kotlov pa je treba zahtevano število 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo iz 
gospodarskih razlogov občutno prekoračiti. Slika 6.3 
kaže, da ima pri kotlarnah na les z običajno strukturo 
porabnikov kotel za konično obremenitev šele pri številu 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo kotla na les 
nad 3.500 ur letno omembe vreden delež proizvodnje 
toplote.  
 
Priporočamo, da se, upoštevajoč trenutno strukturo 
stroškov, pri bivalentnih postrojenjih število obratovalnih 
ur z nazivno toplotno močjo kotla na les določi na nad 
4.000 ur letno. 
 

 

 
 

Slika 6.3 Delež olja v% letne proizvodnje toplote v 
odvisnosti od števila obratovalnih ur z nazivno toplotno 
močjo kotlov na les 
 
Porazdelitev generatorjev toplote 
 
Slika 6.4 prikazuje primer porazdelitve obremenitev 
kotlov za bivalentno kotlarno z dvema kotloma na les, 
enim kotlom na olje in enim grelnikom vode. Na tej sliki 
so prikazane urejeni letni diagram in letna količina 
toplote, ki jo proizvajajo posamezni kotli, prikazani kot 
površine. Oba kotla na les skupaj pokrivata okoli 60% 
celotne potrebe po toplotni moči kotlarne (kotel za 
konično obremenitev v skladu s tem okoli 40%). Število 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo obeh kotlov na 
les je pri dimenzioniranju, ki ga prikazuje slika 6.4, 
povprečno okoli 4.500 ur letno. Kotel za konično 
obremenitev (kotel na olje) v tem primeru 
dimenzioniranja proizvede okoli 2,7% letne količine 
toplote kotlarne. 
 

 
 
Slika 6.4 Primer prikaza dimenzioniranja bivalentnega 
postrojenja na podlagi urejenega letnega diagrama 
potrebe po toplotni moči na pragu kotlarne 
 
 
Pri večjih postrojenjih je smiselno, da se kotel na les 
razdeli na dva kotla na les. Ob tem so pomembni 
sledeči kriteriji:  
 
 Degresija investicijskih stroškov v tem primeru 

predstavlja pomemben kriterij odločanja, to pomeni, 
razdelitev na dva kotla na les pri vsoti nazivnih 
moči kotlov na les pod okoli 2 MW je treba iz 
gospodarskih vidikov natančno preveriti.  
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Moč, ki naj bo pokrita z energijo iz lesa, naj bo na 2 
kotla razporejena tako, da je zagotovljeno 
neprekinjeno obratovanje pri delni obremenitvi tudi 
v primeru nizke obremenitve (na primer poleti). V 
zvezi s tem je treba upoštevati, da je neprekinjeno 
obratovanje pri delni obremenitvi pod 30% nazivne 
moči pri kotlih na les možno le, če so dani ugodni 
robni pogoji. 
 

6.3.7 Izbor sistema kurišča 
 
Na podlagi sistema proizvodnje toplote in ustreznih 
osnov za dimenzioniranje se določi potrebna toplotna 
moč kotlov za enega ali več kotlov. Različni sistemi 
kurišč so bolj ali manj primerni za različna področja 
uporabe. Najpomembnejši kriteriji za izbor sistema 
kurišča so sledeči:  
 
 toplotna moč kotlov, 
 način obratovanja (pasovna obremenitev, nizka 

obremenitev), 
 izbrano lesno gorivo. 

 

Tabela 6.7 prikazuje, kateri sistemi kurišč so posebej 
primerni za katera področja uporabe. Pri obratovanju z 
nizko obremenitvijo so, kar se tiče emisij in izgub, bolj 
primerna kurišča s spodnjim odgorevanjem kot kurišča 
z rešetkami. Kotli na les z visokim deležem obratovanja 
z nizko obremenitvijo, na primer monovalentna 
postrojenja z enim kotlom za šolske stavbe, je bolje 
opremiti s kuriščem s spodnjim odgorevanjem. Pri 
obratovanju s pasovno obremenitvijo z nizkim deležem 
obratovanja z nizko obremenitvijo je treba dati prednost 
kuriščem z rešetkami, ki ne potrebuje veliko 
vzdrževanja.  
 
Standardizirano gorivo iz lesnega goriva (peleti) se 
praviloma kuri v posebnih kotlih za pelete, področje 
moči pri tem sega od 15 – 1.000 kW. Brez ustreznih 
ukrepov, na primer obratovanje z nizkim deležem 
primarnega zraka ter recirkulacijskega voda za dimne 
pline, vodi zgorevanje peletov v večjih kuriščih s 
spodnjim odgorevanjem ali pri predkuriščih z rešetkami 
zaradi nizke vsebnosti vode, do težav z zažlindranjem. 
Za kotle na les z močjo > 1.000 kW bi moral 
proizvajalec kotlov ustreznost za kurjenje peletov 
potrditi z obratovalno garancijo.  
 

 
Tabela 6.7 Izbirni kriteriji za najpomembnejše sisteme kurišč 
 

Sistem kurišča Toplotna moč Obratovanje pri 
pasovni 

obremenitvi 

Obratovanje pri 
nizki obremenitvi

Zahtevnost 
vzdrževanja 

Izbor lesnega goriva 

 kW    A B C D 

Spodnje odgorevanje 20 – 2.500 +* + + ++ ++ - - 

Predkurišče z rešetko 
 

> 150 ++ - ++ ++ - ++ ++ 

Izbor lesnega goriva A Sekanci in skoblanci, vsebnost vode W = 5% - 50% 
 

 B Ostanki lesa od predelave lesa, sekanci in skoblanci z visokim deležem prahu (pri spodnjem 
odgorevanju največ 50%-ni delež prahu, nad to mejo predvideti zgorevanje z vpihavanjem 
prahu), vsebnost vode W = < 20% 

 C Star les (CH: ostanki lesa z gradbišč) 
 

 D Les iz negovanja krajine, od redčenja gozdov, lubje in sekanci, vsebnost vode W < 60% 

   

Ocena ++ zelo primerno, značilno področje uporabe 

 + primerno 

 - neprimerno 
* zvišani stroški vzdrževanja 
 
 

6.3.8 Potreba po lesnem gorivu  
 
Letno potrebo po gorivu se izračuna iz letne potrebe po 
energiji in vsebnosti energije goriva: 
 

[MWh/Srm] energije vsebnost
[MWh/a] energiji po potreba letna

/a][nm gorivu po Potreba 3 =  

 
Pri monovalentni proizvodnji toplote ustreza letna 
potreba po energiji letne potrebe po toploti celotnega 
postrojenja in količniku srednjega letnega izkoristka ηa 
proizvodnje toplote (kotla na les). Pri bivalentni 
proizvodnji toplote ustreza letna potreba po energiji 
količnika tistega deleža letne potrebe po toploti 
celotnega postrojenja, ki se ga v skladu z določeno 

porazdelitvijo moči in urejenim letnim diagramom 
celotnega  
 
 
toplarniškega postrojenja pokriva z lesom (praviloma to 
ustreza približno 80 – 90% letne potrebe po toploti 
celotnega postrojenja), in količniku srednjega letnega 
izkoristka ηa postrojenja s kotlom na les: 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     z lesom pokriti del  

 
 WEa

bivalentna
postroj. celotnega toploti po potrebe letne

energiji po potreba etnaL
η

=

WE

Le
a

monoval.
postroj. celotnega toploti po potreba letna

energiji po potreba tna
η

=



Priročnik za projektiranje                                                         6. Postopek dimenzioniranja proizvodnje toplote 

2. del Potek načrtovanja                                                                                                                                75 

Groba ocena potrebe po gorivu 
 
Letno potrebo po gorivu se lahko oceni tudi na podlagi 
letne potrebe po toploti odjemalcev toplote, s tem da je 
treba pri tem poleg srednjega letnega izkoristka ηa 
proizvodnje toplote upoštevati tudi izgube toplovodnega 
omrežja, poglavje 5.1.4, Slika 6.5): 
 

]a/nm[
)q1( [MWh/Srm] energija vsebovana

[MWh/a]  toploti koristni po potreba letna
 gorivu po Potreba 3

WVvWEa −
=

η

 
 

Izgube oziroma izkoristek pri proizvodnji toplote 
 
Izgube proizvodnje toplote QVWE se izračuna iz 
srednjega letnega izkoristka proizvodnje toplote ηa. 
Določitev srednjega letnega izkoristka pri kotlih na les je 
opisana v prilogi 26. Na izgube proizvodnje toplote QVWE 

vplivajo: 
 

• izgube pri obratovanju; • izgube zaradi pripravljenosti; 
 
• izkoriščenost; • povprečna stopnja obremenitve; 
 
Izgube pri proizvodnji toplote QVWE oz. qVWE in izkoristek 
proizvodnje toplote ηWE so: 
 

 

Slika 6.5 Izgube, ki nastopijo med potrebo po energiji 
in potrebo po toploti. 
 
1. primer: letna potreba po gorivu 
 
Letna potreba po toploti celotnega postrojenja Q = 
5.000 MWh/a 
Srednji letni izkoristek proizvodnje toplote ηa = 90% 
Spodnja kurilnost goriva Hu = 750 kW h/nm3 
 

MWh/a 555.5
0,90

5.000
energiji po potreba Letna ==  

Potreba po gorivu /anm 407.7
750

000.1555.5 3=
⋅

=  

 
2. primer: Letna potreba po gorivu 
 
Letna potreba po koristni toploti vseh odjemalcev Q = 
3.000 MWh/a 
Srednje letne izgube toplovodnega omrežja qWV = 9% 
Srednji letni izkoristek proizvodnje toplote ηa = 90% 
Spodnja kurilnost goriva Hu = 750 kW h/nm3 
 

MWh/a 663.3
0,09)-(10,90

3.000
energiji po potreba Letna =

⋅
=  

 

Letna potreba po gorivu = /anm 884.4
750

1.0003.663 3=
⋅  

6.3.9 Preprečevanje emisij vonja 
 
Pri obratovanju pri nizki obremenitvi lahko zaradi dimnih 
plinov nastanejo visoke emisije vonja, ko kotel prehaja v 
vzdrževanje plasti žerjavice ali ko iz faze vzdrževanja 
žerjavice preide v redno obratovanje. Te emisije vonja 
lahko vodijo do reklamacij, saj jih bližnji stanovalci 
zaznajo kot moteče.  
 
Emisije vonja se lahko zmanjša s sledečimi ukrepi:  
 
- Preprečevanje obratovanja pri nizki obremenitvi z 

izklopom kotla na les v prehodnem obdobju ; 
 
- Namestitev hranilnika toplote z inteligentno 

regulacijo termičnega stanja hranilnika (na primer 
omejevanje obremenitve preko vpliva zunanje 
temperature) za boljšo izkoriščenost kotla z 
zmanjšanim obratovanjem pri nizki obremenitvi; 

 
- Obratovanje kotla na les pri nizki obremenitvi brez 

vzdrževanja plasti žerjavice s samodejnim vžigom 
(električni ventilator na vroč zrak). Ta ukrep je do 
zmogljivosti kurišča v višini 400 kW preizkušen v 
praksi. Ukrep je učinkovit v kombinaciji s 
hranilnikom toplote, ki razpolaga z inteligentno 
regulacijo shranjevanja toplote (na primer 
omejevanje obremenitve preko vpliva zunanje 
temperature).  

 
- Namestitev ustja dimnika naj bo izvedena tako, da 

lahko emisije vonja bližnje prebivalce dosežejo le 
močno razredčene (optimizacija karakteristik imisij 
z dovolj visokim dimnikom in s preverjanjem 
vetrovnih razmer pred realizacijo). 

 
Bavarska: Uredba o kuriščih (FeuV) zahteva, da so 
ustja dimnikov kurišč na trda goriva najmanj 15 m 
oddaljena od naslednje odprtine v stavbah (okna, vrata, 
itd). 

 

6.4 Dimenzioniranje sestavnih 
delov postrojenja 

 

6.4.1 Izbor načina izločanja prahu 
 
Frakcije prahu 
 
Emisije v obliki prahu so pri zgorevanju lesa poleg 
emisij NOx z vidika varovanja okolja zelo pomembne. 
Če ocenjujemo emisije prahu iz kotlov na les, je treba 
načeloma ločiti med dvema frakcijama [67, 68, 103]. 
Grob leteči pepel je sestavljen iz delcev pepela, ki se 
med zgorevanjem dvigajo iz zgorevalne plasti goriva, 
dimni plini pa jih raznesejo. Zrnatost teh delcev se giblje 
na območju med µm in približno 100 µm. Drugo frakcijo 
tvorijo fini delci, tako imenovani aerosoli s premerom 
občutno <1 µm, ki nastanejo s kondenzacijo 
anorganskih snovi v lesu, ki izparijo med zgorevanjem. 
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Zakonski predpisi 
 
Pri razpravi o finem prahu se pogosto govori o PM 10. 
PM 10 pomeni »particulate matter« < 10 µm in ustreza 
skupni masi trdih in tekočih delcev, t. i. aerosolov, ki 
imajo velikost delcev manjšo od 10 µm. Večina 
evropskih držav ima mejne vrednosti imisij za PM 10. 
Ker je mejna vrednost imisij finega prahu, ki preide v 
pljuča pogosto dosežena ali presežena, bodo morale v 
prihodnosti tudi kotli na les prispevati k znižanju finega 
prahu. Poleg mase delcev bo lahko v bodoče 
pomembno tudi število delcev, ki ima za zdravje večji 
pomen.  
 
Mejne vrednosti za celoten prah iz kotlov na les so 
različne v vsaki državi, glej tabelo 6.8 in poglavje 17. V 
Nemčiji je bila z TA Luft 2002 že uvedena poostritev 
mejnih vrednosti prahu. Lahko izhajamo iz tega, da se 
bodo podobne mejne vrednosti kot v Nemčiji uveljavile 
tudi v drugih državah.  
 
Tabela 6.8   Mejne vrednosti prahu v posameznih 
državah v odvisnosti od toplotne moči goriva oz. kurišča 
 
Toplotna moč goriva Celotni prah 
 pri 11% O2 pri 13% O2 
CH < 1 MW 188 150 

 1 – 5 MW 150  

 > 5 MW 50  

DE < 1 MW 188 150 

 1 – 2,5 MW 100  

 2,5 – 5 MW 50  

 > 5 MW 20  

AT < 2 MW 188 150 

 > 2 MW 63 50 
 
Za težke kovine veljajo strožje mejne vrednosti. Da bi 
se jih lahko upoštevalo, so na primer pri zgorevanju 
starega lesa praviloma potrebne vrednosti prahu < 10 
mg/Nm3

 (pri 11 vol.% O2).  
 
Postopek separacije prahu 
 
Za separacijo prahu so na voljo naslednji postopki: 
 
 separacija s pomočjo težnosti (usedalne komore), 

 
 separacija s pomočjo centrifugalne sile (ciklon, 

multiciklon), 
 
 električne sile (elektrofilter, mokri elektrofilter), 

 
 filtracija (tkaninasti filter, filter iz sipkega materiala, 

keramični filter), 
 
 mokro odstranjevanje prahu (pralnik z venturijevo 

cevjo, pralnik z radialnim vbrizgavanjem vode, 
kondenzacija vode v dimnih plinih). 

 
Postopki so opisani v poglavju 14.2.1. 

Izbor separacije prahu 
 
Postopek 
 

1. Preveriti možnosti znižanja vsebnosti prahu že v 
primarnih dimnih plinih: izbor goriva, konstrukcija 
kurišča, nastavitev regulacijskih parametrov, glej 
poglavje 14.2.1; 

 
2. Določitev potrebne stopnje separacije za 

zagotovitev zahtev glede emisij; 
 
3. Izbor ustreznega separacijskega postopka za leteči 

pepel in fine delce. 
 
Multicikone se uporablja v vsakem primeru ali pa kot 
predhodno odstranjevanje in separacija žarečih delcev 
za naknaden postopek separacije prahu. Praviloma se 
lahko upošteva mejne vrednosti prahu v višini 150 
mg/Nm3

 (pri 11 vol.% O2). Vrednosti prahu < 100 
mg/Nm3

 (pri 11 vol.% O2) se brez nadaljnjih ukrepov 
(primarni ukrepi ali naknadni postopek separacije 
prahu) praviloma ne da zagotoviti. Vrednosti prahu < 50 
mg/Nm3

 (pri 11 vol.% O2) zahtevajo naknadni postopek 
separacije prahu.  
Na podlagi vsebnosti prahu v neočiščenem plinu in 
mejnih vrednosti, ki jih je treba upoštevati, se določi 
stopnja separacije ε.  
 

plini neočiščeni

vrednost mejnaplini neočiščeni

C

CC −
=ε  

 
Z uporabo tabele 6.9 se izbere primeren postopek 
separacije.  
 
Za izbor postopka separacije prahu so pomembne oz. 
kritične naslednje točke:  
 
 vsebnost vodne pare v dimnih plinih (vsebnost 

vode v gorivu, spreminjajoča se vsebnost vode);  
 
 temperatura dimnih plinov;  

 
 prekoračitev temperature rosišča;  

 
 spreminjanje toplotne moči in izklopi (nočna 

obdobja mirovanja, mirovanje ob koncu tedna, 
poletno obratovanje);  

 
 faze obratovanja z visoko vsebnostjo kisika zaradi 

vdora zraka ali zaradi prevelike količine 
zgorevalnega zraka;  

 
 prevelik delež nezgorelih delcev v letečem pepelu. 
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Tabela 6.9   Kriteriji za izbor dodatnih postopkov separacije prahu 
 
Kriteriji Ocena 

 Tkaninasti filter Elektrofilter Mokri elektrofilter Kondenzacija vode v 
dimnih plinih 

Suho gorivo ++ ++ - - 

Vlažno gorivo - 1) + ++ ++ 

Obratovanje pri pasovni obremenitvi ++ ++ ++ ++ 

Obratovanje s prekinitvami - + + + 

Vsebnost neočiščenega plina mg/Nm3 
pri 11 vol.% O2 

1 – 5  5 – 50  5 – 20  > 50 2) 

Stopnja separacije > 95% ++ ++ ++ 30% - 90% za leteči pepel3) 

Stopnja separacije > 99% ++ + 4) - - 

Dodatek absorpcijskih sredstev 
(aditivov) za zmanjšanje HCl, SO- in 
PCDD/F5) 

++ - - - 

Tlačni padec mbar visoka 
10 – 20  

nizka 
1,5 – 3  

srednja 
5 – 10 

srednja 
5 – 15 

Potreba po pomožni energiji 
kW hel/MWhth 

visoka 
14 – 17  

nizka 
2 – 5  

srednja 
5 – 10  

srednja 
5 – 10  

Potreba po prostoru srednje visoko visoko srednje 

Temperatura dimnih plinov na 
območju delovanja 

180°C6) – 220°C  130°C – 250°C 40°C – 60°C7) 40°C – 60°C8) 

Potreben obvod da ne ne9) ne9) 

Občutljivost na žareče delce, iskrenje visoka  nizka nizka nizka 

Investicijski stroški srednji visoki visoki visoki 

Obratni stroški (vzdrževanje in 
pomožna energija) 

visoki nizki srednji srednji 

 
Ocena  ++ zelo primerno, značilno področje uporabe 
 + primerno 
 - neprimerno 

 
1) pri obratovanju s pasovno obremenitvijo pogojno primerno 
2) > 50 mg/Nm3

 pri 13 vol.% O2 
3) Učinek separacije pri velikih delcih velik, učinek separacije pri finih delcih manjši 
4) Če sta dva filtra zapored 
5) Potrebno pri starem lesu 
6) Pri suhem gorivu do 140°C 
7) Stalno odstranjevanje pepela praviloma potrebno, primerno v kombinaciji s kondenzacijo vode v dimnih plinih 
8) Stalno odstranjevanje pepela praviloma potrebno 
9) Pri zelo kompleksnih napravah je treba preveriti potrebo po vgradnji obvoda 
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6.4.2 Izbira postopka za zmanjševanje 
dušikovih oksidov 

 
Pojem dušikov oksid zajema dušikov monoksid NO in 
dušikov dioksid NO2, katerih vsoto se pogosto označuje 
z oznako NOx. Postopki za zniževanje NOx temeljijo na 
tem da se NO, ki se je že tvoril, z vmesnimi spojinami, 
ki vsebujejo dušik, spremeni v molekularni N2, na 
primer po reakciji NO + NH2 → N2 + H2O. Odvisno od 
postopka so v ta namen potrebni ugodni pogoji za 
reakcijo (temperatura, čas zadrževanja, redukcijsko 
sredstvo).  
 
Postopek  
 
1. Odločitev, ali je znižanje NOx potrebno; 
 
2. Določitev potrebne stopnje razdušičenja zaradi 

upoštevanja zahtev glede emisij; 
 
3. Izbira primernega postopka za znižanje NOx. 
 
Ali je znižanje NOx potrebno, je po eni strani odvisno od 
mejnih vrednosti glede koncentracije NOx in masnega 
toka NOx, po drugi strani pa od vsebnosti dušika v 
gorivu oz. od emisij NOx, ki izhajajo iz tega. Emisije NOx 
predvidenega izbora goriva je treba določiti pri 
primerljivih postrojenjih, ali pa se jih oceni na podlagi 
empiričnih vrednosti, na primer tabela 6.10 ali [69]. 
Izračun masnega toka NOx iz koncentracije NOx in iz 
volumnega toka dimnih plinov ter obravnava postrojenj 
z enim in več kotli sta opisana v [17]. S koncentracijo 
NOx in toplotno močjo kurišča, to pomeni z nazivno 
toplotno močjo, deljeno z izkoristkom kotla, se lahko na 
podlagi slike 6.6 oceni, ali je potrebno zmanjšanje NOx.   
 
Če je zmanjšanje NOx potrebno, je treba določiti 
potrebno stopnjo razdušičenja za upoštevanje zahtev 
glede emisij, na podlagi tabele 6.11 pa se izbere 
primeren postopek za zniževanje NOx.  

 
Tabela 6.10  Značilne emisije NOx različnih goriv pri 
postrojenjih brez postopkov za zniževanje NOx. 
 

Gorivo Emisije NOx [mg/Nm3] 
 pri 11% O2 pri 13% O2 
nizka vsebnost dušika 
na primer olupljena 
smreka 

100 – 150 80 – 120 

srednja vsebnost dušika 
na primer gozdni les z 
lubjem 

150 – 250 120 – 200 

povišana vsebnost dušika 
na primer lubje, star les, 
les od negovanja krajine 

250 – 400 200 – 360 

visoka vsebnost dušika 
na primer iverne plošče 400 – 1.000 360 – 800 

 

 
 
Slika 6.6 Koncentracjia NOx v odvisnosti od toplotne 
moči kurišča kot kriterij ukrepov za zniževanje NOx 
 
CH: Če masni tok NOx preseže 2.500 g/h, je treba upoštevati mejno 
vrednost 250 mg/Nm3 pri 11 vol. % O2 (mejna vrednost LRV).  
DE: Pri neobdelanem lesu je treba upoštevati mejno vrednost 
standarda TA Luft v višini 250 mg/Nm3, pri obdelanem lesu je treba 
upoštevati 400 mg/Nm3, obe vrednosti veljata za 11 vol. % O2.  
AT: Od 0,1 do 10 MW za lubje, bukov in hrastov les, dračje je treba 
upoštevati 250 mg/Nm3, za drug neobdelan les 300 mg/Nm3, obe 
vrednosti veljata za 13 vol. % O2.  
 
 

 
 
 
Tabela 6.11 Stopnja razdušičenja in robni pogoji različnih postopkov zniževanja NOx 

(opis postopkov glej poglavje 14.2.3) 
 

Postopek zniževanja NOx Stopnja razdušičenja Robni pogoji 

Primarni ukrepi »Low NOx« 
(brez redukcijskih sredstev) 

Vsebnost N  

Postopno dovajanje 
zgorevalnega zraka 

nizko : cca. 30 – 50% 
visoko: cca: 50 – 70% 

interna reakcijska cona, primarni razmernik zraka 0,7 – 0,8, reakcija od 
približno 1.100 – 1.200°C, pogojno primerno za goriva z veliko pepela 

Postopno dovajanje goriva nizko : cca. 40 – 50% 
visoko: cca: 60 – 75% 

dva dovoda goriva, interna reakcijska cona, primarni razmernik zraka 
0,8 – 0,9, reakcija od približno 800°C 

Sekundarni ukrepi 'Denox' 
(z redukcijskimi sredstvi) 

  

postopek SNCR cca. 50 – 70% interna reakcijska cona, temperaturno okno pribl. 850 – 950°C, 
pomembno razmerje molov, možni neželeni stranski produkti 

postopek SCR »high dust« cca. 90 – 95% temperaturno okno pribl. 250 – 450°C, separacija prahu za 
katalizatorjem 

 »low dust« cca. 90 – 95% separacija prahu pred katalizatorjem, temperaturno okno  
približno 200 – 250°C 
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6.4.3 Izbor dodatnih komponent 
 
Dodatne komponente kot so hranilnik toplote ali grelnik 
vode se določi na podlagi podrobnih zahtev za kotel na 
les (glej poglavje 14.2). 
 

6.5 Dimenzioniranje kotlovnice 
 

6.5.1 Kotlovnica 
 
Lokacija kotlovnice 
 
Določitev lokacije kotlovnice je opisana v poglavju 5.4. 
 
Oblikovanje kotlovnice, potreba po prostoru 
 
Kotlovnica naj bo po možnosti neposredno poleg ali pod 
silosom, da se izogne zapletenim in dragim 
transportnim napravam za gorivo. Postrojenja z nazivno 
močjo nad 200 – 400 kW potrebujejo kotlovnico z višino 
nad tremi metri (eventualno 2 nadstropji s podestom). 
Poleg tega je treba predvideti dovolj prostora za 
vzdrževanje postrojenja in čiščenje zgorevalnega 
prostora in kotla.  
 
Pri razporeditvi kotlovnice je treba poleg dodatnih 
komponent upoštevati tudi hidravlično vezavo kotlov, 
grelnike vode, razdelilne sisteme, ekspanzijske posode, 
stikalno omaro, čiščenje dimnih plinov, zabojnik za 
pepel, itd.  
 
Potrebo po prostoru je treba prikazati na razporeditveni 
risbi za silos in kotlovnico v merilu 1 : 50. 
 
Hidravlična vezava kotlov 
 
Za hidravlično vezavo kotlov je treba prevzeti 
standardne vezave kotlov v skladu s standardom QM-
Kotlarne na les.  
 
Da se zagotovi zanesljivost oskrbe z vodo, kot jo določa 
Q-zahteva za kakovost D.4.8 v Q-navodilih za kakovost, 
je treba pri monovaletnih postrojenjih z enim kotlom 
namestiti zasilne nastavke za priklop zasilnega kotla, na 
primer mobilnega kotla. 
 
Zračenje kotlovnice 
 
Na vsak način je treba zagotoviti dovod zgorevalnega 
zraka v kotlovnico. Načeloma se zrak zajema preko 
prezračevalne odprtine neposredno od zunaj, in ne sme 
vsebovati niti prahu niti škodljivih ali vnetljivih plinov ali 
hlapov. Pri večjih postrojenjih je treba dodatno k odprtini 
za prezračevanje predvideti tudi odprtino za 
odzračevanje. Odprtini je treba namestiti čim bolj eno 
nasproti druge ali diagonalno, da se doseže prečno 
prezračevanje kotlovnice, ki preprečuje kopičenje 
toplote poleti.  
 
Kotli na les in njihove naprave za dovod goriva 
povzročajo več hrupa kot naprave na olje ali plin. 
Odprtine za prezračevanje in odzračevanje morajo 
upoštevati protihrupne določbe, omenjene v poglavju 
17. Zato se jih pogosto izvaja zvočno izolirane s 

pomočjo zvočno izoliranega vremensko zaščitenega 
rešeta ali še bolje po načelu cevastega zračnika z 
integriranim kanalnim dušilcem zvoka.  
 

 
 
Slika 6.7 Kombinirano prezračevanje kotlovnice in 
silosa; Vir: IBS, Bietigheim Bissingen 
 
 
Dimenzioniranje prezračevalne naprave 
 
Za prezračevanje kotlovnice in dovod zgorevalnega 
zraka veljajo enake zahteve kot pri konvencionalnih 
napravah. Prezračevanje kotlovnice in silosa se 
pogosto kombinira, podrobnosti so navedene v poglavju 
6.5.  
 
Najpomembnejše naloge prezračevalne naprave so: 
 
- zagotovitev dovoda zgorevalnega zraka (za izračun 

količine zgorevalnega zraka glej prilogo 23); 
 
- odvajanje presežka toplote v kotlovnici; 
 
- ohranjanje zračnih razmer v kotlovnici, , ki 

omogočajo zadrževanje osebe v kotlovnici brez 
nevarnosti za zdravje; 

 
- preprečevanje podtlaka v kotlovnici, ki bi lahko 

moteče vplival na obratovanje kotla ter otežil 
odpiranje vhodnih vrat. 

 
V Švici se lahko površino prečnega prereza 
prezračevalne odprtine A dovajalni zrak določi z naslednjo 
formulo:  
 
A dovajalni zrak [cm2] = 6 Qk [kW] 
 
Predpostavke: 

Qk: toplotna moč kotla, ηK = 0,85, λ = 2, W = 40% 
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Pretočna hitrost zraka v prezračevalni odprtini ≅ 1m/s. 
 
Površino prečnega prereza Adovajalni zrak je treba 
povečati, če poleg zgorevalnega zraka v kotlovnico 
dotekajo drugi zračni tokovi, npr. če: 
 
- prezračevanje silosa pridobiva dovodni zrak iz 

kotlovnice (glej odsek 9.2.3), 
 
- se tudi potrebni volumenski tok zraka za odvod 

presežka toplote v kotlovnici pridobiva skozi isti 
prerez. Pri tem je treba upoštevati, da pri zelo 
toplem vremenu kotel morebiti ne obratuje pri 
nazivni moči in se v izračun tako lahko vključi nižji 
pretok zgorevalnega zraka. 

 
V Nemčiji je treba za dimenzioniranje prezračevalne 
naprave upoštevati posebne predpise, predvsem 
Uredbo o kuriščih (FeuVO), ki se v posameznih deželah 
uresničuje različno. Po FeuVO velja, da je oskrba z 
zgorevalnim zrakom za kurišča, ki so odvisna od zraka 
v prostoru, s skupno nazivno toplotno močjo nad 50 kW 
kot dokazana, če kurišče stoji v prostoru, ki ima 
odprtino ali vod, ki vodi na prosto, s tem da mora biti 
prerez odprtine najmanj 150 cm2 in za vsak kilovat nad 
50 kW nazivne toplotne moči dodatna 2 cm2. Pri 
prezračevanju silosa iz kotlovnice je treba upoštevati 
tudi zadevne predpise o protipožarni zaščiti. Sicer pa 
prezračevanje silosa velja le za posebej vlažna lesna 
goriva. Pri lesnih peletih se ne sme izvesti zračenja 
silosa. 
 
Potreba po pomožni energiji 
 
Letna potreba po pomožni energiji je približno 1,0 – 
1,5% proizvedene količine toplote, če se pazi na 
učinkovito rabo dodatne energije. Sem sodijo pri 
električnih pogonih: 
 
 pravilno dimenzionirani motorji, 

 
 dober izkoristek (predvsem ventilatorja vleka), 

 
 motorji s frekvenčno regulacijo števila vrtljajev. 

 

6.5.2 Dimnik 
 
Dimenzioniranje višine dimnika 
 
Dimnik je treba dimenzionirati v skladu s predpisi, ki 
veljajo v posamezni državi, izpolnjevati pa mora tudi 
lokalne predpise o protipožarni in protihrupni zaščiti 
(glej poglavje 17).  
 
Naslednji vplivni dejavniki določajo višino dimnika:  
 
 meritve stavbe (višina, širina), 

 
 toplotna moč kurišča 

 
 raven imisij v odvisnosti od področja najvišjih ovir v 

vplivnem področju. 
 
Dimenzioniranje prereza dimnika 
 
Prerez dimnika se v Nemčiji dimenzionira v skladu s 
standardom DIN 4705, v Avstriji po standardu DIN EN 

13384 in v Švici v skladu s standardom SIA 384/4. 
vendar pa dobavitelj dimnika pogosto uporablja nemški 
standard za dimenzioniranje prereza dimnika in tako 
izračuna malo manjše premere in s tem cenovno 
ugodnejše dimnike.  
 
Vendar pa mora projektant z natančno navedbo: 
 
 temperature dimnih plinov in tlaka na vstopu v 

dimnik, 
 
 višine dimnika in zahtevane temperature na izstopu 

iz dimnika, 
 
 vlažnosti goriva. 

 
zagotovi pravilno dimenzioniranje s strani dobavitelja 
dimnika in ponujeni dimnik preveri na podlagi posveta 
z dobaviteljem kurišča. 
 
Konstrukcija dimnika 
 
Pri zgorevanju vlažnega lesa je temperatura rosišča 
dimnih plinov pri pribl. 60°C. Načeloma so pri teh robnih 
pogojih najbolj primerni dobro izolirani nerjaveči jekleni 
dimniki. Pri zelo suhih lesnih peletih je rosišče malo 
nižje kot pri sekancih, pri razmerniku zraka med 1,5 in 2 
je rosišče med 40°C in 45°C.  
 
Posebna previdnost je potrebna v primeru sanacije pri 
uporabi obstoječih dimnikov. Pogosto je vstavitev 
nerjavečega dimnika z nasipno izolacijo edina rešitev. 
Ob tem mora projektant paziti na to, da se nasipno 
izolacijo strokovno napolni. V ta namen priporočamo 
vključitev dobavitelja dimnika z izkušnjami s kotli na les.  
 
Pri novih postrojenjih mora biti možno, da kotel na les 
obratuje s čim nižjimi temperaturami dimnih plinov 
(<150°C), za kar je potreben dobro izoliran dimnik. 
Možni so sledeči tipi dimnikov:  
 
 keramični dimnik, 

 
 cevi iz krom-nikelj jekla z gladkimi stenami, toge, 

debelina stene 1 – 1,5 mm. 
 
Nastavki za meritve emisij 
 
Za merjenje emisij pri napravah, za katere so 
predpisane meritve (CH: kotli na les nad 70 kW, DE: v 
skladu s TA Luft in BimSchV), je treba v navpičnem 
delu dimnika namestiti nastavek za meritve (CH: 
EMPA-standardni nastavki). Pred nastavkom je 
potrebno zagotoviti umirjevalno cono, veliko najmanj 5 
premerov dimnika, za njim pa še eno veliko najmanj 3 
premere dimnika. Natančen položaj je treba pred 
vgradnjo uskladiti s pristojnim dimnikarjem in po potrebi 
z inštitutom, ki izvaja meritve. 
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Slika 6.8 Mere za vgradnjo standardnega nastavka 

EMPA 
 

6.6 Protihrupna zaščita 
 
Pri projektiranju avtomatskega kotla na les je treba v 
vsakem primeru razjasniti učinke širjenja zvoka (zvok v 
zraku in zvok v konstrukciji) pri obratovanju postrojenja. 
Zvok v zraku ne ostane tam, kjer nastane, temveč se 
prenaša preko zraka in lahko prodre tudi skozi dele 
stavbe. Zvok v trdem telesu (konstrukciji) se sproža z 
vibracijami in nihanjem, nato potuje skozi trda telesa in 
se zopet širi kot zvok v zraku. Energije, ki se prenesejo 
na gradbeni element, so bistveno večje kot pri zvoku v 
zraku. Širjenje zvoka v trdem telesu se lahko bistveno 
zmanjša z elementi za dušitev nihanja. 
 

 
Slika 6.9 Zvok v zraku in v konstrukciji 
 

CH: Analogno s conskim projektiranjem, v katerem so 
opredeljeni načini koriščenja in višine stavb, pozna 
Uredba o protihrupni zaščiti (LSV) stopnje občutljivosti 
kot del načrta za uporabo objekta. Odvisno od načina 
koriščenja se z dodelitvijo stopnje občutljivosti s strani 
občine določi, koliko hrupa lahko neka naprava 
povzroča, oz. koliko hrupa morajo bližnji prebivalci 
prenašati.  
 
V Uredbi o protihrupni zaščiti so navedene mejne 
vrednosti najvišje ravni zvočnega tlaka za posamezna 
področja. Pri tem ocenjena raven predstavlja vsoto 
merjene ravni in popravka ravni. Popravek ravni se 
določi v odvisnosti od vsebnosti tona in vsebnosti 
impulzov. Tako ima lahko na primer vrednost popravka 
ravni pri transportnih napravah (verižni transporter, 
polžasti transporter), ki delujejo v taktu in pri zagonu 
oddajajo močan pok, za posledico pomembno dodatno 
zvišanje ocenjene ravni. 
 
Ocenjena raven = merjena raven + popravek ravni 
 
Dovoljena ocenjena raven hrupa (zvočnega tlaka) je v 
skladu z Uredbo o protihrupni zaščiti podnevi in ponoči 
odvisna od ravni v mirovanju. Tako so emisije hrupa 
kotla na les bistveno manj problematične, če obstaja 
visok nivo mirovanja zaradi drugih virov emisij hrupa, 
kot so promet, obrt in industrija.  
 
DE in AT: Upoštevati je treba regionalne predpise o 
protihrupni zaščiti.  
 
Naslednji deli kotla na les so kritični viri emisij hrupa in 
so bili v preteklosti že razlog za reklamacije. 
 
Ventilator vleka (glavni vir hrupa) 
 
Težave nastanejo predvsem pri kotlih, pri katerih je 
potreben večji vlek, zaradi visoke ravni zvočnega tlaka 
ob izstopu iz dimnika in v prostorih, ki mejijo na dimnik.  
 
Naslednji ukrepi lahko zmanjšajo emisije hrupa:  
 
- dušilci hrupa v dimnih ceveh, 
 
- ločitev povezave dimnega kanala – dimnik z 

ustrezno izolacijo treslajev, 
 
- ventilator z velikim notranjim izkoristkom, ki je 

uravnotežen in obratuje s čim nižjim številom 
obratov, 

 
- uležajenje ventilatorja vleka na elementih, ki blažijo 

nihanje, 
 
- položaj dimnika izbrati tako, da odprtina dimnika ni, 

na primer, neposredno poleg okna v spalnico, 
 
- preprečiti je treba vsakršen prenos zvoka s 

konstrukcije dimnika na preostalo zgradbo, 
 
- dimnik ne sme mejiti na prostore z visokimi 

zahtevami glede protihrupne zaščite. 
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Sistem praznjenja silosa: potisna tla, transportni 
polž, hidravlični agregat 
 
Naslednji ukrepi lahko zmanjšajo emisije hrupa:   
 
- ločitev konstrukcije silosa glede prenosa vibracij od 

konstrukcij sosednjih bivalnih ali delovnih 
prostorov, 

 
- namestitev hidravličnega agregata na 

protitreslajnih elementih in opremljenost s 
protihrupnim pokrovom. 

 
Transportni sistem: verižni drsni dodelilnik, 
transportni polž 
 
Naslednji ukrepi lahko zmanjšajo emisije hrupa: 
 
- ločitev konstrukcije kotlovnice glede prenosa 

vibracij od konstrukcije sosednjih bivalnih ali 
delovnih prostorov, 

 
- ločitev transportnega sistema pri montaži glede 

prenosa treslajev z blažilci treslajev ali blazinami, ki 
dušijo zvok v konstrukciji. 

 
Prenos zvoka po zraku iz kotlovnice se lahko zmanjša 
z naslednjimi ukrepi:  
 
- zaprta gradbena konstrukcija z dovolj visoko 

vrednostjo zvočne izolacije, 
 
- namestitev dušilcev zvoka na zunanji strani odprtin, 

na primer namestitev kulis za zvočno izolacijo na 
dovodni kanal za zgorevalni zrak, 

 
- namestitev blazin za absorpcijo zvoka na strop 

kurilnice, 
 
- montaža dušilcev hrupa na sesalnem kanalu 

ventilatorjev podpiha. 
 
V priročniku »Protihrupna zaščita za hišne tehnične 
naprave« [70] so podrobno opisani nadaljnji protihrupni 
ukrepi na področju ogrevalne napeljave.  
 
Odgovornost za upoštevanje predpisov o protihrupni 
zaščiti, specifičnih za posamezne države (CH: Uredba o 
protihrupni zaščiti (LSV), DE in AT: regionalni predpisi o 
protihrupni zaščiti, glej tudi poglavje 17). 
 
Pri sestavi projektantske ekipe je treba preveriti, kdo bo 
prevzel projektiranje zvočne tehnike. Projektiranje 
zvočne tehnike je interdisciplinarna naloga, ki mora 
vključevati vsa strokovna področja in ki jo uresničuje 
strokovnjak za protihrupno zaščito.  
 
Organizacija, ki naročniku odgovarja za izvedbo 
projekta (arhitekt, generalni projektant, generalni 
podjetnik, projektantski konzorcij), mora določiti 
strokovnjaka za protihrupno zaščito (na primer inženirja 
akustike) za projektiranje zvočne tehnike ter njegove 
pristojnosti in odgovornosti.  
 
Inženir hišne tehnike ali projektant kotla na les je dolžan 
opozoriti strokovnjaka za protihrupno zaščito na vire 
hrupa pri kotlu na les. Poleg tega mora dati 
strokovnjaku za protihrupno zaščito na razpolago 
podatke o kotlu na les, ki jih le-ta zahteva. 
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7 Dimenzioniranje zalogovnika goriva, doziranja goriva in 
odstranjevanja pepela 

 

7.1 Izbor in dimenzioniranje 
zalogovnika goriva 

 

7.1.1 Izbor 
 
Primeren izbor in dimenzije zalogovnika goriva so 
odvisne od letne potrebe po gorivu in oblike dobave. Pri 
zunanjem pridobivanju lesnega goriva naj se 
prostornino zalogovnika po možnosti uporabi 20 krat 
letno. Pri manjših in srednje velikih postrojenjih se za 
skladiščenje goriva praviloma uporablja silos, pri 
velikosti postrojenja nad 2 MW je skladiščna hala 
cenovno bistveno ugodnejša. Pri postrojenju na sveže 
gozdne sekance je lahko tudi gradnja skladiščne hale z 
dnevnim silosom gospodarna rešitev.  
 
Pri oskrbi z lesnim gorivom iz višje ležečih predelov, v 
katerih celoletna sečnja ni možna, se les vmesno 
skladišči v nižjih legah v skladovnicah in tam po potrebi 
razseka. To omogoča gradnjo majhnih in s tem 
cenovno ugodnejših silosov pri uporabnikih goriva.  
 
Pri velikih potrebah po gorivu in kratkem času 
obračanja se lahko lesno gorivo skladišči tudi na 
deponiji. Za preprečevanje nečistoč zaradi mivke in 
kamenja, je treba deponijo urediti na površini, obdelani 
z bitumnom. Globina prodiranja deževnice je odvisna 
od velikosti sekancev (fini, srednji, grobi). Izkušnje 
kažejo, da je globina prodiranja pri zelo velikih 
deponijah omejena in da vsebnost vode ne preseže 
50%. Skladiščenje na deponiji je primerno predvsem za 
lubje. Vendar je treba upoštevati, da je lahko povišana 
vsebnost zunanje vode, odvisno od goriva in kurišča, pri 
zgorevanju problematična.  
 

7.1.2 Dimenzioniranje 
 
V dimenzioniranju zalogovnika goriva se skriva veliko 
možnosti varčevanja. Zato je nujna podrobna 
optimizacija.  
 
Zaradi stroškov je treba zalogovnik goriva načeloma 
zastaviti čim manjše. Velikosti pa se ne da oceniti 
ločeno od logistike goriva, temveč je del koncepta 
oskrbe. Stroške se praviloma lahko ohranja znotraj 
razumnega okvirja, če zalogovnik goriva pri ugodnih 
robnih pogojih zajema 5 do 7 dnevnih potreb kotla 
plus eno polnitev zabojnika. Pri monovalentnih 
postrojenjih to ustreza dobi oskrbovanja 6 – 8 dni, saj 
potreba po toplotni moči praviloma v 24 urah ne ustreza 
nazivni moči kotla. V povprečni zimi to vodi do pribl. 20 
polnjenj zalogovnika goriva. Število premikov vozil za 
polnitev zalogovnika je odvisno od letne potrebe po 
gorivu in transportne zmogljivosti vozila. Tovornjak 
lahko prevaža 40 nm3 sekancev, tovornjak s prikolico 

pa pribl. 70 – 80 nm3. Načeloma mora biti možno, da se 
40 nm3 sekancev s tovornjaka raztovori takoj, pri 
tovornjaku s prikolico pa se mora dodatnih 40 nm3 
sekancev raztovoriti v 15 minutah. 
 
Poleg prostornine zalogovnika goriva je treba tudi pri 
konstrukciji zalogovnika, potrebnih pomožnih napravah 
za polnjenje oz. doziranje goriva in pri prezračevalnih 
napravah paziti na cenovno ugodne rešitve. Dodatno je 
treba upoštevati tudi ustrezne varnostne ukrepe in 
predpise, opisane v 17. poglavju. 
 

7.1.3 Dimenzioniranje silosa za gorivo 
 
Gradbene oblike podzemnih silosov 
 
Podtalne silose se lahko polni brez pomožnih sredstev 
neposredno iz transportnega vozila preko ene ali več 
odprtin za polnjenje. Najbolj idealna in cenovno 
najugodnejša dimenzija silosa je visok silos s kvadratno 
osnovno ploskvijo in pokrovom v taki izvedbi, da se po 
možnosti ne da peljati čez. Da bi se pri silosu doseglo 
stopnjo polnitve > 70%, mora biti razmerje med višino 
in širino najmanj 1. Najbolj idealno je, če se obliko 
silosa razširi z nizanjem nadaljnjih kvadrov. Za 
doseganje stopnje polnitve > 70% pri drugih dimenzijah 
silosa, se lahko gorivo polni preko več pokrovov silosa 
ali pa s pomočjo razdelilnega ali potisnega 
transporterja.  
 
Odprtina za polnjenje mora imeti sledeče najmanjše 
mere notranjih odprtin: dolžina > 3,5m, širina > 2m. 
Tako se lahko zmanjša obseg dela pri razkladanju:  
 
 krajši čas razkladanja zaradi manj manevriranja 

tovornjaka in boljšega pretočnega obnašanja 
sekancev, 

 
 brez naknadnega čiščenja prostora za razkladanje, 

 
 manj poškodb pokrova silosa. 

 
Prednosti podzemnih silosov: 
 
 visoka stopnja polnitve > 70%, 

 
 brez dragih naprav za polnjenje in razdeljevanje. 

 
Slabosti podzemnih silosov: 
 
 pri težavah s podtalnico deloma ni uresničljivo, 

 
Velikost in geometrijo silosa določajo sledeči dejavniki:  
 
 zahteva po nizkih stroških, 

 
 širina ene enote s potisno palico največ 2 m. Za 

širše silose je treba predvideti več potisnih palic 
(stroški!), 

 
 zahteva po čim višji stopnji polnitve > 70%, 
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 nasipni kot sekancev. Ta je 45°. S tem je treba pri 
podzemnih silosih s pritličnimi odprtinami stremeti k 
visokem silosu, vendar pa višina ne sme presegati 
1,5-kratnika širine. S tem se prepreči zastajanje 
goriva predvsem pri vlažnih sekancih. 

 
Prehodna odprtina med silosom in prečnim 
transportnim kanalom 
 
Pri določanju višine prehodne odprtine od silosa do 
prečnega transportnega kanala (slika 7.1) je treba 
upoštevati pretočno obnašanje oz. nasipni kot goriva. 
Pri sekancih z dobrim pretočnim obnašanjem (nasipni 
kot pribl. 45°) se lahko fiksno določi višino prehodne 
odprtine. Izbere se jo tako, da je največja oddaljenost 
»vogal pretočne odprtine na strani silosa« do začetka 
prečnega transportnega kanala, vendar najmanj 40 cm. 
S tem se lahko zagotovi, da sekanci ne prehajajo 
nenadzorovano v prečni transportni kanal in s tem 
preobremenjujejo prečni transportni sistem.  
 
Pri gorivih, katerih pretočno obnašanje oz. nasipni kot 
nista znana, (drobljen star les, drobljen les iz negovanja 
krajine, lubje), je treba višino prehodne odprtine 
oblikovati konstrukcijsko nastavljivo, na primer z 
lesenimi deskami, ki se jih lahko po potrebi odstrani ali 
vstavi. V praksi se nato določi potrebno višino, pri kateri 
gorivo po eni strani ne more nenadzorovano prehajati v 
prečni transportni kanal, po drugi strani pa ne pride do 
pretiranega stiskanja. Stiskanje goriva ob prečno steno 
ali ob lesene deske nad prehodno odprtino bi lahko 
vodilo do tega, da se goriva ne da odvzeti iz 
zalogovnika.  
 
Enostaven odvzem goriv z neugodnim pretočnim 
obnašanjem iz silosa se lahko doseže tudi z 
namestitvijo dozirnega valja nad prehodno odprtino, glej 
sliko 15.17. 
 

 
 
Slika 7.1 Prehodna odprtina od silosa k prečnem 
transportnem kanalu 
(Viri: SWL, Bernau) 
 
Primer dimenzioniranja: 
Kotel na les z nazivno toplotno močjo 300 kW in 
izkoristkom kotla ηK v višini 90% obratuje na gozdne 
sekance (trd les, Hu ≈ 950 kW/nm3). Dnevna poraba 
goriva pri nazivni moči je: 
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Za petkratno dnevno potrebo goriva plus ena polnitev 
zabojnika prostornina silosa je torej  
Vneto = 5 ▪ 8,4 + 40 = 82 m3. Pri stopnji polnitve 70% je bruto 
prostornina silosa  

Vbruto = Vneto / stopnja polnitve = 82 / 0,7 = 117 m3 .Stopnjo 
polnitve se lahko določi preko nasipnega kota goriva ali 
iz podatkov o razdelilnem sistemu silosa (razdelilni ali 
potisni transporter). 
 
Različice razporeditve podzemnega silosa 
 

 
Slika 7.2 Silos izven stavbe 
 

 
Slika 7.3 Silos izven stavbe pod nivojem kotlovnice 
 

 
 
Slika 7.4 Silos v stavbi z zunaj ležečim vsipnim 
koritom 
 
Zabojnik za pnevmatskim transportom  
 
Posamezni dobavitelji sekancev imajo poleg zabojnikov 
z vsebino pribl. 30 – 40 m3 zabojnike za polnjenje s 
pnevmatskim transportom z 28 m3 prostornine. S temi 
zabojniki je možno polnjenje kljub neugodni legi silosa. 
S tem se lahko izogne rešitvi s pokrovom silosa in 
dragim koritom za vsip goriva s potisnim transporterjem 
izven stavbe. Vendar pa je treba pri pnevmatskem 
transportu sekancev poskrbeti, da lahko transportni 
zrak, ki v silos priteka z dovajanjem sekancev, iz silosa 
tudi odteka. Ustrezno odprtino je treba po možnosti 
predvideti pri odprtini za polnjenje. Dodatni stroški za 
črpanje so pribl. 2,60 €/nm3, čas polnjenja traja približno 
15 minut za 30nm3.  
 
Če je treba kljub težkim pogojem za vnašanje polniti s 
prekucniki, je treba upoštevati, da mora biti odprtina za 
polnjenje izvedena kot vsipno korito s potisnim 
transporterjem. 
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Alternativa podzemnemu silosu: mobilni zabojnik 
za sekance z odjemom kot nadomestilo za silos 
 
Pri naknadni vgradnji kotla na les je gradnja silosa 
večinoma povezana z visokimi stroški ali pa zaradi 
gradbenih danosti ni možna. V takem primeru je možna 
oskrba z mobilnimi zabojniki za sekance velikosti 30 m3, 
z vgrajenim odjemom s premičnimi tlemi. Enega ali več 
zabojnikov se na primernem prostoru pred stavbo 
priključi na skupni transportni sistem. Povezavo tvori 
fiksno nameščen prečni transporter, ki prenese dovaja 
sekance v sistem za doziranje kurišča. Agregat za 
pogon potisnih tal zabojnika je nameščen v kotlovnici.  
 
Stroški najema zabojnika s 30 m3 so približno 4 € na 
dan. Najem tovrstnih zabojnikov je možen tako za 
dobavitelja lesnega goriva kot tudi za gozdarska 
institucije ali občine.  
 
Pri novih postrojenjih toplotne moči 100 – 200 kW se 
kot cenovno ugodni nadomestek za silos ponuja tudi 
uporaba mobilnega zabojnika, ki ima kot zaključek na 
strani odjema vmesni zabojnik z avtomatskim 
doziranjem velikosti 2 – 5 nm3. Vmesni zabojnik 
omogoča približno enodnevno avtonomijo goriva, če 
dobavitelj lesnega goriva odpelje zabojnik, da ga 
napolni. 
 

7.1.4 Dimenzioniranje silosa za 
žaganje 

 
Velikost silosa se določi na podlagi mesečne potrebe 
po lesnem gorivu in na podlagi mesečne proizvodnje 
ostankov lesa. Pri tem ima silos za žaganje vlogo 
skladišča goriva in hkrati deluje kot vmesni hranilnik za 
sprejem pritoka materiala. Projektant mora torej 
razjasniti, koliko ostankov lesa se v določenem 
časovnem obdobju nabere in kakšen delež tega se 
lahko uporabi kot lesno gorivo. Presežne ostanke lesa 
se lahko dobavi tretjim. Ustrezne oblike so okrogli ali 
kvadratni silosi. 
 

7.1.5 Dimenzioniranje skladiščne hale 
 
Pri večjih postrojenjih z zmogljivostjo kotla na les nad 
1 MW je treba preveriti prednosti skladiščnih hal pred 
dragimi podzemnimi silosi.  
 
Upravljanje skladiščne hale poteka z naslednjimi 
sistemi:  
 
 Avtomatizirani sistem dvigal z vsipnim koritom za 

gorivo; 
 
 Sistem polnjenja in odjema z verižnimi drsnimi 

dodelilniki; predhodnim silosom z drsnim ali 
potisnim dnom za nalaganje na verižni drsni 
dodelilnik, prenos goriva do sistema za doziranje 
goriva v kurišče s potisnimi tlemi; 

 
 Polnjenje s centrifugalno napravo in odjem s 

potisnimi tlemi; 
 
 Kolesni nakladalnik. 

 

Pri skladiščnih halah je treba paziti na dobro 
prezračevanje (prečno prezračevanje), tako da se 
vlago, ki izhaja iz vnešenega goriva, dobro odvede.  
 
Pri sistemu dvigal in pri sistemu za polnjenje in odjem z 
verižnimi drsnimi transporterji je treba dodatno 
predvideti zasilno polnjenje, tako da kotel na les pri 
izpadu sistema za upravljanje hale lahko obratuje 
naprej. Pri sistemu dvigal se lahko gorivo na primer 
strese neposredno na potisna tla sistema za odjem, ki 
prenese gorivo na sistem za doziranje. Pri sistemu za 
polnjenje in odjem lahko gorivo na primer pade skozi 
odprtino v transportnem kanalu verižnega drsnega 
transporterja na sistem za doziranje. 
 
Montažna in servisna vrata 
 
Pri montažnih in servisnih vratih je treba pri špaletah 
predvideti žaluzije ali lamele, iztegljive poševno 
navzgor, tako da se lahko vrata kadarkoli odpre v 
namene kontrole.  
 

 
 
Slika 7.5 Montažna in servisna vrata 

7.1.6 Prezračevanje zalogovnika 
goriva 

 
Zalogovniki za suha goriva (peleti, sekanci) se ne 
prezračujejo. S tem se prepreči, da bi gorivo 
prevzemalo vlago iz zraka. Pri zaprtih zalogovnikih za 
vlažna goriva je potrebno povečano zračno vlago s 
pomočjo prisilnega zračenja odvesti. Pri skladiščenju 
vlažnih sekancev zaradi procesov razgradnje nastajajo 
koksarniški plini, med njimi tudi CO2. Ker so koksarniški 
plini težji od zraka, se širijo po tleh zalogovnika goriva, v 
prostor s hidravliko in kotlovnico in se zbirajo na 
najnižjih točkah. Da nikoli ne bi prišlo do nevarnosti 
zadušitve za vzdrževalno osebje, je treba nevarna 
področja zaščititi z ustreznimi prezračevalnimi 
napravami. Upoštevati je treba ustrezne varnostne 
ukrepe in predpise, opisane v 17. poglavju.  
 
Oddajanje vlage sekancev povzroča relativno visoko 
vlažnost zraka v zalogovniku goriva. Ta vlaga 
kondenzira na hladnih stenah, stropu in predvsem na 
neizoliranih pokrovih silosa in povzroča ponovno 
navlažitev goriva. Ta voda na površini goriva močno 
tvorbo plesni. Da bi le-to preprečiti, je treba vlago, ki 



7. Dimenzioniranje - zalogovnik, doziranje, odstranjevanja pepela                              Priročnik za projektiranje 
 

86                                                                                                                                2. del Potek načrtovanja 

nastaja, odvajati s prezračevalno napravo (ki jo 
uravnava časovno stikalo), ki silos prezračuje prečno. S 
tem se lahko stene, strop in pokrov silosa ohranja suhe. 
 
Prezračevanje silosa z zunanjim zrakom 
 
Zunanji zrak skozi svetlobni jašek prodira v prostor s 
hidravliko. Tam se zrak v bližini tal s prezračevalno 
napravo mehansko dovaja v silos za sekance in preko 
pokrova silosa ali svetlobnega jaška kot odpadni zrak 
odvede na prosto. Prezračevalno napravo je treba 
dimenzionirati za 20-kratno menjavo zraka v prostoru s 
hidravliko na uro.  
 
Če so možne neposredne odprtine med prostorom s 
hidravliko in silosom, na primer ker prečni transportni 
kanal v prostoru s hidravliko ni zaprt, lahko med silosom 
in prostorom s hidravliko nastane nezaželen prepih. Da 
bi se kljub temu lahko odvajalo koksarniške pline in 
vlago iz zraka, je treba v silosu nad gorivom dodatno 
namestiti napravo za odsesavanje. Da lahko priteka 
zrak od zunaj, mora biti njegova prenosna prostornina 
malo večja kot prostornina odsesavanj v prostoru s 
hidravliko.  
 
Posebej opozarjamo na to, da je treba pri višini polnitve 
nad pet metrov koksarniške pline, ki nastajajo nad 
nasutim gorivom, odvajati nadzirano.  
 
Pri hladnem zunanjem zraku in vlažnem gorivu lahko 
zaradi orositve v prostoru s hidravliko in v omrežju 
prezračevalnih kanalov nastanejo težave s 
poledenitvijo. 
 
Kombinirano prezračevanje kotlovnice in silosa 
 
Smiselno je kombiniranje prezračevalnih naprav 
kotlovnice in silosa, saj topel zrak iz kotlovnice 
zmanjšuje težave poledenitve v prostoru s hidravliko in 
pripomore k boljšemu sušenju sekancev. Prezračevalno 
napravo je treba dimenzionirati za 20-kratno menjavo 
zraka v prostoru s hidravliko na uro.  
 
Zrak od zunaj v kotlovnico priteka skozi žaluzijo za 
zaščito pred vremenskimi vplivi. Ventilatorji podpiha 
prenesejo del zraka v kotel, preostali zrak skozi 
protipožarno loputo priteka v prostor s hidravliko 
(upoštevaj predpise za protipožarno zaščito v 17. 
poglavju). Od tam prezračevalna naprava mehansko 
prenese zrak v silos za sekance, nato pa se ga kot 
vlažni odpadni zrak odvede na prosto.  
 
Če so možne neposredne odprtine med prostorom s 
hidravliko in silosom, na primer ker prečni transportni 
kanal v prostoru s hidravliko ni zaprt, lahko med silosom 
in prostorom s hidravliko nastane nezaželen prepih. Da 
bi se kljub temu lahko odvajalo koksarniške pline in 
vlago iz zraka, je treba z dodatnim cevnim ventilatorjem 
pred protipožarno loputo dovesti malo več toplega 
zraka iz kotlovnice v prostor s hidravličnim cilindrom, 
kot ga ventilator izsesa iz tega prostora.  
 
Če je raven tal silosa nižja od ravni tal kotlovnice, lahko 
hladen zrak od zunaj iz kotlovnice priteka v prostor s 
hidravliko in ovira želeni postopek sušenja. To se lahko 
prepreči z dodatno prezračevalno cevjo z ventilatorjem, 
ki topel zrak izpod stropa kotlovnice preko protipožarne 
lopute odvaja neposredno v prostor s hidravliko. 
 

 
 
LW … izmenjava zraka 
 
Slika 7.6 Prezračevanje silosa 
 
 
Odvajanje odpadnega zraka iz silosa 
 
Pri določanju lokacije prezračevalne odprtine v silosu je 
treba upoštevati, da imajo koksarniški plini neprijeten 
vonj. Pri možnih motnjah zardi vonja je priporočljivo 
odvesti odpadni zrak z ločeno napravo za odsesavanje 
preko strehe. 
 

7.1.7 Dimenzioniranje zalogovnika za 
pelete 

 
Večji kotli na pelete, kot se jih uporablja na primer 
etažnih stanovanjskih stavbah, lahko obratujejo z 
majhno dimenzioniranimi zalogovniki, ki sprejmejo manj 
kot enoletno potrebo po gorivu. Vendar je treba v takem 
primeru pogosteje polniti zaloge goriva. Oblikovanje 
zalogovnika za pelete in njegovo dimenzioniranje je 
treba uskladiti z dobaviteljem peletov.  
 
Zalogovnik 
 
Daleč najpogostejša različica skladiščenja nepakiranih 
peletov pri končnem porabniku je individualno oblikovan 
zalogovnik. Praviloma se zalogovnik napolni s 
pnevmatskim transportom peletov iz cisterne. Ob tem je 
treba preprečiti nastajanje večjih neizkoriščenih 
prostorov. Prostor mora biti suh in neprepusten za prah. 
Stene morajo biti izvedene s 'trdo površino', na primer 
ometom, obstojnim proti obrabi ali ploščicami, in morajo 
prenesti tlak, ki se lahko pojavi pri polnjenju zaradi teže 
peletov. Za izgradnjo sten so neprimerne plošče iz 
mavca ali lesa. Na primernem mestu zalogovnika je 
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treba namestiti montažna in servisna vrata, ki se tesno 
zapirajo.  
 
Individualno oblikovan zalogovnik ima pred 
industrijskimi skladiščnimi sistemi to prednost, da se 
lahko sorazmerno preprosto predela obstoječe prostore 
v stavbi v namene skladiščenja peletov. Poleg tega se 
lahko skladišči sorazmerno velike količine peletov, 
možne pa so tudi rešitve vgradnje, prilagojene 
individualnim potrebam. Slaba stran tega pa je, da pri 
individualnem oblikovanju zalogovnika lahko pride do 
več napak kot pri industrijsko izdelanih sistemih kot so 
cisterne ali platneni silosi, predvsem kadar se stremi k 
posebnim rešitvam.  
 

 
 
Slika 7.7 Zalogovnik za pelete 
 
Polnjenje zalogovnika za pelete 
 
Pri izbiri oblikovanja naprave za polnjenje je treba 
upoštevati, da peleti tvorijo nasipni stožec in se jih pri 
pnevmatskem transportu ne da poljubno daleč vnesti v 
zalogovnik.  
 
Če je konec nastavka za vpihovanje od nasproti ležeče 
stene oddaljen manj kot štiri metre, je potrebna 
protiudarna zaščita v zalogovniku. Ta ščiti pelete pred 
razpadanjem pri udarcu ob steno in samo steno pred 

poškodbami. Praviloma se v ta namen pribl. 30 do 
50 cm pred steno namesti blazino iz umetne mase 
(gumijasto blazino). Uveljavile so se na primer folije 
HDPEF, debele 1 mm, velikosti 1,5 m x 1,5 m. 
Neprimerne so preproge ali podobni materiali, saj 
razpadajo in delci preprog vodijo do motenj v kurišču in 
v transportnih napravah.  
 
Da bi se obrabo med postopkom polnjenja čim bolj 
zmanjšalo, mora biti oddaljenost med polnjenjem med 
tovornjakom in zalogovnikom čim manjša. Celoten 
sistem za polnjenje, torej tudi cevovod, nastavki in 
morebitni podaljšek ne bi smel biti daljši od 30 m. 
Preprečiti je treba kolena v vodu za polnjenje ter 
hrapavosti notranje strani cevi (na primer varilni šivi, 
utori zaradi navijanja cevi) in pa druge ovire pretoka. V 
nobenem primeru se ne sme predvideti kolen z več kot 
45 . 
 
Ustje vpihovalnega voda v zalogovniku naj bo 
nameščeno čim bliže stropu zalogovnika, eventualno. v 
razdalji 10 do 20 cm. Vodi za polnjenje in prezračevanje 
naj bodo na isti ozki strani zalogovnika, vodoravno in na 
enaki višini speljani v prostor. Razdalja med njima naj 
bo najmanj 50 cm in največ 100 cm. Če to ni možno, je 
treba vod za polnjenje podaljšati za najmanj 0,5 m.  
 
Ustje vpihovalnega voda v zalogovniku naj bo 
nameščeno na sredini stene, kajti le tako se zalogovnik 
lahko polni enakomerno. Cev za odsesavanje ne sme 
biti daljša od cevi za polnjenje. Smiselno je, da je cev 
za odsesavanje na notranji strani prostora zaključena 
poravnano s steno in nameščena v bližini vrat, medtem 
ko naj bo cev za polnjenje vgrajena na sredini širine 
stene v prostor pa naj sega najmanj 30 cm. Cev za 
odsesavanje mora biti tudi pri najvišjem stanju polnitve 
zalogovnika prosta. Če sta ustji cevi za polnjenje in 
odzračevanje nameščeni na širši stranici zalogovnika, 
je treba namestiti tri cevi: na sredini odsesavanj, levo in 
desno pa po eno ustje cevi, s katero se polni 
zalogovnik. Nobena ovira (na primer vodovodna cev) ne 
sme križati poti peletov.  
 
Nastavka za polnjenje in odzračevanje je treba 
namestiti na zunanji steni in jih tesno povezati s to 
steno, tako da se ne moreta sukati; predvideti je treba 
izravnavo električnih potencialov. V nobenem primeru 
voda ne sme prodreti skozi nastavka v zalogovnik 
goriva. Nastavke je treba zapreti s pokrovom, ki mora 
biti opremljen s ključavnico. Dobavitelj peletov mora 
imeti enostaven dostop do nastavkov, transportne cevi 
pa mora namestiti brez pomožnih sredstev (na primer 
lestev). Zamenjavo nastavka za polnjenje in 
odsesavanje je treba preprečiti z ustrezno markacijo.  
 
Nemško združenje za pelete (DEPV) in Švicarsko 
združenje kleparjev in inštalaterjev (SSIV) priporočata 
za vode za polnjenje in odzračevanje nazivno širino 
100 mm [71]. Pomoč pri projektiranju za oblikovanje 
zalogovnika za pelete se lahko dobi na spletni strani 
www.depv.de. V Avstriji je treba izvesti spojko nastavka 
za polnjenje v skladu s standardom ÖNORM M 7137 
kot potisno-sesalno spojko za cev s svetlo širino d = 
100 mm ali kot fiksno spojko z navojem G 4“. Spojka 
nastavka za odsesavanje mora biti enako izvedena kot 
pri nastavku za polnjenje ali za cev s svetlo širino 150 
mm. Priključke za polnjenje in odsesavanje je treba 
trajno označiti, tako da se jih ne da zamenjati [72]. 
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Pri kotlih na pelete z veliko nazivno močjo se lahko 
zalogovnik peletov eventualno polni tudi s prekucnikom.  
 

 
 
Slika 7.8 Polnjenje zalogovnikov za pelete (Viri: levo 
medienpartner, desno Švicarsko združenje kleparjev in 
inštalaterjev SSIV) 
 
Rezervoar za skladiščenje 
 
Rezervoar za skladiščenje je rezervoar, dobavljiv 
pripravljen za priključitev. Postavi se ga lahko v veliki 
meri neodvisno od gradbenih danosti. Kot industrijski 
sistem skladiščenja ima glede individualno oblikovanim 
zalogovnikom to prednost, da se ga lahko ponudi kot 
cenovno ugodno rešitev z enotnimi sistemi odjema in 
standardiziranimi dimenzijami. Proizvajalci teh sistemov 
lahko stalno razvijajo svoje izdelke in vanje vnesejo 
najnovejša spoznanja. Na voljo so jekleni rezervoarji in 
rezervoarji iz umetnih mas za postavitev v prostorih ali 
na prostem. Njihova zmogljivost je med manj kot 1 m3 
in do 20 m3. Lahko se jih vgradi fiksno, na razpolago pa 
so tudi izmenljivi rezervoarji, »rezervoarji za večkratno 
uporabo«. Kovinski rezervoarji morajo biti načeloma 
ozemljeni in zaščiteni proti koroziji. Pri rezervoarjih iz 
neprevodnih materialov je treba ozemljiti vse prevodne 
dele in pa vse priključne armature in odjemalni sistem. 
Proizvajalec mora sistem izvesti tako, da je vžig zaradi 
iskrenja kot posledica elektrostatičnega naboja 
izključen.  
 
Če se rezervoar postavi na prostem, je treba kot 
slabosti upoštevati, da je polnjenje rezervoarja lahko 
povezano z emisijami hrupa in da se v notranjosti 
rezervoarja lahko nabere kondenzat, če se ne izvede 
ustreznih protiukrepov (na primer obvezno pre- in 
odzračevanje). Predvsem v stanovanjskih območjih zna 
biti smiselno, da se pred zalogovnik postavi opaž iz 
lesenih desk, da zalogovnik goriva ne bi učinkoval 
moteče na pogled.  
 

 
 

Slika 7.9 Rezervoar za skladiščenje (Vir: Mafa) 
 
Vrečasti silos 
 
Vrečasti silos je zadostno znan iz skladiščenja krmil in 
žita v kmetijstvu in se je tam tudi uveljavil. Za 
skladiščenje peletov predstavlja zelo enostavno, 
funkcionalno in prilagodljivo rešitev. Sistem za 
skladiščenje je sestavljen iz nosilnega okvirja ali 
kovinskega ogrodja, v katerega se obesi vrečasti silos, 
ki mora biti narejen iz antistatičnega materiala. Kot pri 
običajnem zalogovniku cisterna napolni silos s peleti 
skozi vod za polnjenje. Tkanina prepušča zrak (»diha«), 
vendar pa zadržuje pelete in prah, ki je morebiti prodrl v 
zalogovnik skupaj s peleti. Načeloma nastavek za 
odsesavanje torej ni potreben, vendar ga nekateri 
ponudniki priporočajo, zato da se lahko zrak kadarkoli 
varno in hitro odvede. Predvideti pa je treba vsaj 
zadosten odvod potisnega zraka, na primer okence, ki 
se odpre med polnjenjem ali odprta vrata. Vrečasti silos 
je navzdol oblikovan kot lijak, tako da se lahko pelete 
skozi odprtino izvleče na primer s polžastim 
transporterjem. Naprava za odjem mora biti prosto 
dostopna za popravila in vzdrževanje. Če bi morebiti le 
prišlo do zastajanja peletov v vrečastem silosu, se 
lahko ta zastoj eventualno odstrani s suvanjem v silos.  
 
Montaža vrečastih silosov je hitra in enostavna. Lahko 
se jih postavi v prostorih, na primer v kotlovnici ali v 
višje ležečem prostoru, ob upoštevanju varnostnih 
predpisov. Paziti je treba na zadostne razdalje od 
stropa in stene (dostopnost za montažo, tkanina se ne 
sme drgniti ob stene, odvajanje vpihanega zraka). Če 
ga želimo postaviti na prostem, je treba zagotoviti 
zaščito proti močnim nalivom, na primer tako, da se 
okoli silosa postavi lesen opaž ali namesti zaščitno 
ponjavo. V ta namen se v posameznem primeru za 
nasvet vpraša proizvajalca. Poleg tega morajo biti 
vrečasti silosi, ki stojijo na prostem, izdelani iz tkanine, 
obstojne na UV žarke. Na razpolago so zelo različne 
velikosti vrečastih silosov, z višino do 5 m. Pogosto je 
možna izdelava vrečastega silosa po meri za določen 
prostor. Vrečasti silosi imajo zelo nizko lastno maso. 
Tkanina je prosojna, tako da se lahko enostavno oceni 
stanje polnitve.  
 
Kadar odjem peletov poteka le na eni točki na 
spodnjem delu silosa (odjem s polžem, nastavek za 
praznjenje ali vrtljiva loputa), ostane pod silosom 
sorazmerno velik prazen neizkoriščen prostor. Za vidika 
optimalnega izkoristka prostora se zdijo bolj primerni 
sistemi skladiščenja z linijsko obliko odjema, na primer 
zbirni polž v koritu. 
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Slika 7.10 Vrečasti silos (Vir: Mafa) 
 
Pri rezervoarjih za skladiščenje in vrečastih silosih je 
treba pelete polniti od strani in ne od zgoraj, saj se 
lahko na ta način lažje izkoristi razpoložljivo prostornino 
za skladiščenje. Vod za vpihovanje mora biti kot pri 
individualno oblikovanem zalogovniku na ozki strani 
rezervoarja na sredini in tik pod pokrovom rezervoarja. 
Vod za odsesavanje mora biti v skladu s tem nameščen 
ob strani. 
 
Pri vseh različicah skladiščenja je treba sistem 
polnjenja in skladiščenja, na primer vrsto nastavkov in 
premere, uskladiti z dobaviteljem peletov. 
 
 

7.2 Izbor in dimenzioniranje 
transportne naprave za 
gorivo 

 
Projektant lahko le pogojno vpliva na dimenzioniranje 
naprave za odjem in transport goriva. Način transporta 
je odvisen od vrste goriva. Velikost in dimenzije 
transportne naprave določi dobavitelj kurišča na podlagi 
moči kotla in velikosti silosa. Vendar pa projektant 
odločilno vpliva na razporeditev silosa in kotla. Poleg 
zahteve, da morata biti zalogovnik goriva in kotel čim 
bliže, je treba upoštevati še naslednje točke:  
 
 pri postrojenjih z več kotli mora imeti vsako kurišče 

svojo transportno napravo, 
 dostop do kotlov, separatorja letečega pepela in 

dimnika ne sme biti oviran zaradi transportne 
naprave.  

 

7.2.1 Odjem goriva 
 
Odjem iz silosa 
 
Za gozdne sekance, sekance iz žag in lubje se 
priporoča silos z odjemom s potisnimi tlemi. Potisna tla 
niso občutljiva na velike kose in tujke kot so kamni.  
 
Za okrogle in kvadratne silose za žaganje so primerni 
sredinski polži, ki gorivo prenesejo v središče. Pri 
majhnem premeru silosa se uporablja tudi cenovno 
ugodni konusni polž. Pri pravokotnih silosih se za odjem 
goriva iz silosa uporabi gibljivi polž ali potisna tla. 
 
Odjem iz zalogovnika za pelete 
 
Odjem iz zalogovnika za pelete pogosto poteka preko 
transportnega polža v povezavi z nagnjenimi tlemi (pri 
majhni kapaciteti skladiščenja) ali s pomočjo pregibne 
roke (pri veliki kapaciteti skladiščenja). Dana mora biti 
možnost čim bolj popolnega polnjenja in čim bolj 
popolnega praznjenja zalogovnika na enostaven način. 
Prazni, neizkoriščeni prostori morajo biti čim manjši.  
 

7.2.2 Transportni sistemi za gorivo 
 
Pnevmatski transport 
Možen je pnevmatski ali pa mehanski transport prahu, 
žaganja, suhih sekancev in peletov. Pri pnevmatskih 
napravah transport prevzamejo ventilatorji, pri 
mehanskih napravah transport poteka preko 
transportnega polža. Kadar je to z vidika gradbene 
situacije možno, na primer pri kratkih transportnih 
poteh, je treba dati prednost mehanskim transportnim 
sistemom pred pnevmatičnimi.  
 
Prednosti mehanskega transporta: 
 
 manj dovzeten za motnje, 
 potrebuje manj pogonske energije, 
 cenovno ugodnejši. 
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Transportni polž 
 
Uporaba transportnih polžev je omejena na sledeče 
največje dimenzije goriva:  
 
 največja dolžina goriva: premer polža, 

 
 največja debelina goriva: razdalja med premerom 

polža in nazivno širino kanala polža, oz. nazivno 
širino transportnega voda polža. 

 
Zelo gibljivo gorivo, ki bi se lahko ovilo okoli vretena 
polža, kot so sveži, dolgi kosi lubja ali dolgi kosi 
ostružkov lahko transportnemu polžu povzročajo 
težave. Goriva s slabim pretočnimi lastnostmi, kot na 
primer grobo drobljen les iz negovanja krajine lahko na 
prehodnih mestih povzročajo težave pri transportu s 
kopičenjem. 
 
Verižni drsni transporter ali potisni sistem 
 
Goriva z veliko zrnatostjo (zelo dolga ali debela) ter 
goriva s slabimi pretočnimi lastnostmi se transportira s 
pomočjo verižnih drsnih transporterjev ali potisnimi 
sistemi. 
 

7.2.3 Doziranje goriva v kotel 
 
Transportni polž 
 
Področje uporabe transportnega polža je omejeno na 
naslednje največje dimenzije goriva: 
 
 Največja dolžina goriva: premer polža (pri dvojnih 

polžih: nazivna širina transportnega kanala minus 
špranja med steno polža in kanala); 

 
 Največja debelost goriva: razdalja med premerom 

polža in nazivno širino kanala polža, oz. nazivno 
širino transportnega voda polža. 

 
Kanali za dvojne transportne polže z veliko nazivno 
širino omogočajo tudi transport dolgih kosov goriva z 
majhnim premerom posameznih transportnih polžev. 
Problematična so zelo dolgi, upogljivi kosi goriva, kot je 
na primer nedrobljeno lubje, ki se lahko ovije okoli 
vretena polža.  
 
Hidravlični dodelilniki, sistemi neposrednega 
doziranja ali sistemi za potisno doziranje 
 
Naprave za vrivanje omogočajo transport zelo dolgih 
dimenzij goriva z dolžino kosov do 1.000 mm. Dodatni 
rezilni rob na transportni napravi lahko odreže predolge 
kose. V kurišče se lahko naloži lubje iz stružnice 
velikosti do 800 mm brez predhodnega drobljenja. 
Izbori goriva z visokim deležem tujkov (kamenje, kovina 
itd.), kot so ostanki lesa iz gradbeništva ali star les, 
povzročajo močno obrabo naprave za doziranje.  
 
Potisne lopute se uporablja predvsem za kurišča za 
ostanke žaganja z lubjem ali za les iz negovanja 
krajine. Pri suhem žaganju in prahu je treba potisne 
lopute zaradi nevarnosti povratnega ognja opremiti 
protipožarno loputo, ki se lahko zapre tudi v primeru 
izpada električne energije. 

7.3 Izbor in dimenzioniranje 
naprave za odstranjevanje 
pepela 

 
Čiščenje kotla 
 
V dokumentaciji dobavitelja kotla je opisano čiščenje 
kotla in določeno, kako pogosto čiščenje je potrebno. 
Interval čiščenja je odvisen od vrste goriva in od 
obratovalnega stanja naprave. Praviloma je interval dva 
do tri tedne. Dober kazalnik stopnje onesnaženosti 
naprave je temperatura dimnih plinov. Zato je treba le-
to stalno preverjati. Praviloma je čiščenje kotla potrebno 
pri dvigu temperature za 20 – 30°C glede na stanje 
očiščenega kotla in pri enaki obremenitvi kurišča. 
Onesnažene površine za prenos toplote slabšajo 
prenos toplote na grelno vodo. Posledica je povišana 
temperatura dimnih plinov in s tem večje izgube S 
toploto dimnih plinov.  
 
Pepel, ki ostane po postopku zgorevanja, in tujki se 
kopičijo na naslednjih mestih, ki jih mora vzdrževalec 
oz. dimnikar periodično čistiti:  
 
 pod rešetko (žlindra) ali pod zgorevalno retorto, 

 
 v samem kurišču (žlindra), pri kuriščih s spodnjim 

odgorevanjem okoli zgorevalne retorte ali pri 
kuriščih z rešetko na koncu rešetke, 

 
 v dogorevalni coni, 

 
 v coni prenosa toplote kotla ali priključenega 

prenosnika toplote (leteči pepel) in njihovih 
preusmerjevalnih komorah, 

 
 na samodejnem sistemu za odstranjevanje pepela 

pri filtru, na primer multiciklonskem separatorju, itd.  
 
Obseg za čiščenje, se lahko bistveno zmanjša z 
naslednjimi avtomatiziranimi deli naprave: 
 
 odstranjevanje pepela iz kurišča za kurišča s 

spodnjim odgorevanjem in kurišča na rešetko, 
 
 odstranjevanje pepela izpod rešetke za pri kuriščih 

na rešetko, 
 
 samodejno čiščenje cevi kotla, ki se lahko uporabi 

tudi za priključen odjemalec toplote.  
 
Naprave za transport odstranjenega pepela 
 
Transport pepela do posode za pepel pogosto poteka 
preko mehanskih sistemov za odjem pepela s 
transportnimi polži, potisnimi drogi, verižnimi drsnimi 
transporterji, verižnimi koritnimi transporterji, 
transportnimi posodami in mokrim odstranjevanjem 
pepela z verižnimi drsnimi transporterji. Poleg tega se 
uporablja tudi avtomatske sesalne sisteme za pepel.  
 
Mehanske naprave za transport odstranjenega pepela 
imajo pred pnevmatičnimi naslednje prednosti:  
 
 manj dovzetne za motnje (tujki, delci žlindre, žareči 

delci), 
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 manjša potreba po pomožni energiji, 
 
 manjše emisije hrupa. 

 
Če prostorske razmere ne omogočajo namestitve 
mehanskega sistema za odjem pepela, se lahko 
uporabi pnevmatske naprave za transport 
odstranjenega pepela. Pri tem je treba upoštevati, da se 
lahko pnevmatske sisteme uporabi le pri pepelu brez 
žlindre brez tujkov, na primer pri elektro ali tkaninastih 
filtrih.  
 
Pri pepelu z žlindro ali pepelu z visokim deležem tujkov 
kot so kamni, pesek, itd., so transportni polži za 
odstranjevanje pepela podvrženi visoki stopnji obrabe. 
Pri velikih transportnih razdaljah se uporabi potisne 
droge, verižne drsne transporterje, verižne koritnimi 
transporterje ali transportne posode. 
 
Odstranjevanje pepela 
 
Zelo pomembno je, da projektant predvidi čim bolj 
enostavno pot za transport pepela iz kotlovnice. To pot 
je treba izvesti nepropustno za prah s čim krajšo, 
enostavno razporeditvijo (linearno). Zaradi predpisane 
logistike odstranjevanja pepela je treba odločiti, ali se 
lahko pepel iz rešetk oz. iz filtrov vmesno skladišči v 
ločenih posodah za pepel ali v eni skupni posodi za 
pepel. 
 
Pri velikih postrojenjih se pepel avtomatsko prenese v 
korita ali v posebne transportne zabojnike za 
tovornjake. Dvig posode za pepel na transportno vozilo 
mora potekati na enostaven način.  
 
Pri srednje velikih postrojenjih je najbolje, če se 
lahko posodo za pepel (na primer 800 l) pripelje iz 
kotlovnice neposredno na prosto, tako da se lahko 
izogne dragim pomožnim napravam kot so hidravlično 
dvigalo za posodo za pepel, dvižni odri, dvižne naprave 
ali pnevmatske transportne naprave. Možno logistiko 
odstranjevanja pepela je treba določiti že pri 
projektiranju. Tako je treba rešiti vprašanje 
enostavnega dvigovanja posode za pepel na 
transportno vozilo ali dviganje prahu pri praznjenju 
posode za pepel v vozilo za odvoz smeti. 
 
Preprečevanje dvigovanja prahu med praznjenjem 
posode za pepel 
 
Da bi se preprečilo dvigovanje prahu med praznjenjem 
posode za pepel, se lahko v prazno posodo položi 
trpežno vrečo, ki se jo lahko zapre pred praznjenjem.  
 
Problem predstavlja vlaženje pepela, saj absorpcija 
vlage poteka zelo počasi. Poleg tega pri prekomernem 
dodajanju vode v posodi nastane pepelnato blato, ki se 
ga le stežka odstrani.  
 
Izkušenj z delno navlažitvijo pepela, ki se jo 
neposredno zatem napolni v posodo, še ni.  
 
Nežareči pepel (na primer pepel iz filtra) se lahko 
napolni v velike vreče za enkratno uporabo, odpelje in 
deponira.  
 
Transportna vozila z nadgrajenim sistemom za 
odsesavanje pepela omogočajo enostavno ravnanje s 
pepelom v kurilnici, saj se pepel brez prahu izsesa iz 

vmesne posode, ki je nameščena neposredno poleg 
kurišča. S sistemom odsesavanja, ki potegne pepel 
skozi vodno kopel, se lahko pepel na deponiji iz 
vmesnega zabojnika odstrani v obliki paste.  
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8 Izvedba in prevzem 
kotlovskega postrojenja 
na les 

 
Uvod 
 
Z začetkom obratovanja, ki je sestavljeno iz kontrole 
funkcij in poskusnega obratovanja, vsak podjetnik 
zažene svoj del postrojenja v skladu z delovršno 
pogodbo. Zagon posameznih delov postrojenja mora 
potekati v skladu s splošno veljavnimi predpisi. Če je 
potrebno zagnati več delov postrojenja hkrati, mora 
gradbeni nadzornik v dogovoru s posameznimi 
podjetniki v terminskem načrtu uskladiti časovni potek 
posameznih zagonov. Za potek posameznega zagona 
je odgovoren podjetnik.  
 
Vsak del postrojenja se prevzame posamezno v skladu 
z delovršno pogodbo. Za izvedbo prevzema je 
odgovorno vodstvo gradnje. Pri uspešnem prevzemu 
sledi predaja dela postrojenja, ki jo je zagotovil 
podjetnik, investitorju.  
 
Predaja celotnega postrojenja investitorju je zaključena,  
 
- ko so vsi deli postrojenja prevzeti v skladu z 

delovršno pogodbo in so bile motnje naknadno 
odstranjene, in  

 
- ko vodstvo gradnje investitorju preda 

dokumentacijo celotnega postrojenja. 
 

8.1 Gradbeni nadzor 
 
Gradbeni nadzor izvaja investitor (redko) ali nekdo, ki 
ga investitor pooblasti (na primer projektant, ali v ta 
namen pooblaščena oseba), služi pa predvsem 
nadzoru strokovni izvedbi postrojenja v skladu z roki s 
strani posameznih dobaviteljev komponent postrojenja 
ter nadrejeni koordinaciji gradnje.  
 
Gradbeni nadzor mora v največ enotedenskih 
presledkih voditi razgovore o gradnji. Teh razgovorov 
se morajo udeležiti vsi dobavitelji naprav, ki so v tistem 
trenutku dejavni pri postrojenju. Pri pogovorih se 
posvetuje o aktualnem stanju projekta, skupnimi 
točkami med posameznimi dobavitelji naprav, 
časovnem načrtu in splošnih zadevah. O vseh vsebinah 
razgovorov se vodi zapisnike, ki se jih čim prej razdeli 
vsem udeležencem.  
 
Gradbeni nadzor mora od dobaviteljev naprav 
pravočasno zahtevati podatke, ki so bistvenega 
pomena za izvedbo naprav drugih dobaviteljev.  
 
Poleg tega k nalogam gradbenega nadzora sodi tudi, 
da so montažna dela dobaviteljev naprav izvedena v 
skladu z delovršnimi pogodbami. To velja predvsem za 
strokovno vgradnjo in izvedbo, varnost pri delu in 
čistoči.  
 
Gradbeni nadzor mora investitorja redno obveščati o 
aktualnem razvoju projekta.  

8.2 Kritične točke v gradbenih 
fazah 

 
V nadaljevanju so, kot primer, obravnavane nekatere 
kritične točke, ki se pojavljajo v času gradnje. 
 
Razpored sidrnih vložkov za silos 
 
Že v zgodnji gradbeni fazi je treba položiti profile za 
zasidranje in vodila za silos. Za gradnjo silosa 
praviloma statik izdela potrebne opažne in armaturne 
načrte ter pri tem vključi statične elemente sistema za 
odjem. Projektant koordinira dobavo med gradbenim 
podjetjem in dobaviteljem, dobavitelj naprave pa preveri 
načrte statika za silos.  
 
Vložke za napravo za odjem iz silosa razporedi 
dobavitelj naprave. Z gradbenim podjetjem uskladi rok 
montaže. Ravno pri tej zahtevni izvedbeni fazi mora 
projektant zagotoviti pravilno sodelovanje med 
gradbenim podjetjem in dobaviteljem naprave na licu 
mesta.  
 

 
 
Slika 8.1 Razpored sidrnih vložkov za silos 
 
Določitev odprtin za cevi 
 
Projektant mora že v fazi izgradnje temeljev obvestiti 
izvajalsko gradbeno podjetje o natančnih legah odprtin 
za cevi za daljinske vode, podatkovne vode, vodo, 
odpadno vodo, telefon, električno energijo in morebitne 
vode za olje. To seveda predpostavlja, da je bila 
nadaljevalna faza projektiranja teh vodov v kotlovnici že 
izvedena, tako da odprtine za vode kasneje ne bodo na 
neugodnih mestih. 
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Upoštevanje trakov za ozemljitev za izravnavo 
električnih potencialov in strelovode 
 
V fazi izgradnje temeljev je treba v dogovoru z 
izvajalskim gradbenim podjetjem položiti trakove za 
ozemljitev, njihov odvod v zemljino ter možnosti 
priključkov za izravnavo električnih potencialov 
posameznih strojev in strelovodov. Pogosto se lahko 
zgodi, da izvajalec elektro inštalacij v tem času še ni 
izbran in zato mora gradbeno podjetje ta dela izvesti 
samo oz. samo pooblastiti elektro-inštalatersko podjetje 
za izvedbo teh del. Načeloma se zato ponuja možnost, 
da so ta dela zajeta že v razpisu za gradbena dela.  
 
Vnašanje velikih delov postrojenja 
 
Vnašanje velikih delov postrojenja je treba načrtovati 
pravočasno z napredovanjem visoke gradnje. Pri tem je 
treba pustiti proste ustrezne montažne odprtine 
(odprtine na strehi, stenah,...) če vrata nimajo ustrezne 
svetle širine za montažo. Neprimerna možnost montaže 
delov postrojenja bi lahko vodila do delne demontaže ali 
rezanja sten, kar lahko vodi do zakasnitev in v vsakem 
primeru do nepričakovanih stroškov za investitorja.  
 
Namestitev pripomočkov za montažo 
 
Za montažo težkih delov postrojenja dobavitelji pogosto 
uporabljajo začasne pripomočke in dvižne naprave za 
montažo (tovorna dvigala, ki se jih pritrdi na strop). 
Dobavitelj naprave mora pravočasno obvestiti o uporabi 
tovrstnih pripomočkov, oz. projektant se mora o njih 
pozanimati, saj imajo lahko morebitne posledice za 
statiko stavbe in jih je treba upoštevati pri 
dimenzioniranju.  
 
V zvezi s tem je treba preveriti tudi, če se bo 
pripomočke za montažo in dvižne naprave morebitno 
vgradilo trajno, tako da bodo na razpolago tudi za 
kasnejša vzdrževalna dela in popravila. 
 

8.3 Začetek obratovanja in 
zagon  

 
Priprave na začetek obratovanja 
 
Pred začetkom obratovanja je treba izvesti naslednje 
ukrepe: 
 
 Prvo kurjenje kotla na les zahteva suho gorivo, da 

se obzidava zgorevalnega prostora lahko 
popolnoma izsuši. Z dobaviteljem goriva se je treba 
dogovoriti o zahtevah za gorivo glede količine, 
kakovosti goriva.  

 
 Silos za goriva je treba najprej napolniti največ do 

ene tretjine. Če pride do težav s sistemom odjema, 
ni treba celotne vsebine silosa izprazniti preko 
odprtine za polnjenje.  

 
 Da bi preprečili kopičenje goriva je treba pred prvim 

polnjenjem upoštevati dovolj časa za izsušitev 
betona silosa. Pri tem velja dvotedensko obdobje 
sušenje kot minimum. Pred postopkom polnjenja 
mora dobavitelj naprave preveriti delovanje in 
izvedbo sistema za odjem ter kakovost površine tal 

silosa. Dobavitelj postrojenja nato da gradbenemu 
nadzorniku zeleno luč za prvo polnjenje. Pred 
polnjenjem je treba notranjost silosa očistiti po 
gradnji.  

 
 Med začetkom obratovanja mora biti zagotovljena 

zadostna oddaja toplote skupinam odjemalcev.  
 
 Naloga gradbenega nadzornika je, da v dogovoru z 

dobaviteljem postrojenja časovno uskladi prisotnost 
posameznih podjetnikov.  

 
Kontrolni spisek pred začetkom obratovanja 
 
 Grelni sistem in ekspanzijska posoda napolnjena 

(toplovodno omrežje pripravljeno za obratovanje?) 
 
 Pravilna izvedba cevovoda? 

 
 Črpalka kotla tehnično brezhibna? 

 
 Vzdrževanje povratnega toka pripravljeno za 

obratovanje? 
 
 Tipala pravilno nameščena? 

 
 Varnostni termostat pravilno nastavljen? 

 
 Varnostni ventil nameščen? 

 
 Sanitarni priključki, varovalo pred povratnim ognjem 

nameščena in pripravljena za obratovanje? 
 
 Električni priključki vključno z varnostno verigo 

preverjeni glede brezhibnosti? 
 
 Dimnik in priključek dimnika brezhibna? 

 
 Preverjeno delovanje transportnega sistema? 

 
Začetek obratovanja 
 
Začetek obratovanja poteka v dveh fazah: 
 
 1. faza: kontrola delovanja; 

 
 2. faza: topli zagon naprave. 

 
Za začetek obratovanja kotla na les je pristojen in 
odgovoren dobavitelj naprave, saj naprava še ni bila 
predana investitorju. Predpogoj za nemoten začetek 
ogrevanja je določitev odgovornega upravljavca 
postrojenja, ki prejme ustrezna navodila. 
 
1. faza: kontrola delovanja 
 
1. faza začetka obratovanja je kontrola delovanja 
posameznih delov postrojenja s strani proizvajalca kotla 
(hladen zagon). To se nanaša predvsem električne 
pogone in MKR sistem.  
 
2. faza: topli zagon postrojenja 
 
Predpogoj za topli zagon kotlovskega postrojenja je 
zaključena kontrola delovanja in zagon delov 
postrojenja (hidravlična vključenost, MKR sistem itd.), 
ki niso vključeni v obseg dobave dobavitelja postrojenja, 
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vendar so potrebni za obratovanje kotlovskega 
postrojenja.  
 
Topli zagon postrojenja se izvrši, ko se prvič zakuri 
kotel na les. Pri tem mora potekati istočasno skupno 
delovanje vseh delov postrojenja ob uporabi 
avtomatske regulacije naprave. Najprej je treba izsušiti 
obzidavo zgorevalnega prostora. Nato se postopoma 
stopnjuje toplotna moč kurišča. V tej fazi morajo biti 
prisotni ali vsaj kratkoročno razpoložljivi gradbeni 
nadzor, instalater ogrevanja, dobavitelj naprave, 
instalater električne napeljave, strokovnjak za začetek 
obratovanja perifernih regulacijskih naprav, osebje 
obrata in eventualno instalater sanitarnih naprav. Za to 
fazo je treba načrtovati dovolj časa. Odvisno od 
velikosti postrojenja je treba predvideti cel dan ali več 
dni.  
 
Pri zagonu postrojenja ima upravljalec priložnost 
spoznati sistem kotla na les. Pomembno je, da 
upravljalec postrojenja v tej fazi dobi podporo s strani 
dobaviteljev naprav in gradbenega nadzornika. K temu 
sodijo tudi predhodna navodila upravljavcu s strani 
dobavitelja postrojenja. Predhodna navodila naj 
potekajo s pomočjo priročnika za obratovanja. 
 
Obseg priročnika za obratovanje 
 
Obratovanje kotla na les: 
 Kontrole pred začetkom obratovanja  
 Postavitev in učinki stikal 
 Načini obratovanja 

 
Ravnanje v primeru motenj: 
 Koncept motenj in alarmov 
 Ravnanje v primeru motenj in spisek mest za 

prijavo motenj 
 Tabela kot zapisnik prijav motenj 

 
Načrt vzdrževanja: 
 Intervali čiščenja in odstranjevanja pepela 
 Razmejitev za revizijska dela s strani tretjih 

 
Varnostne naprave: 
 Varnostna oprema 
 Varnostna določila 
 Preprečevanje nezgod s koksarniškimi plini 
 Preprečevanje nezgod pri transportnih napravah 

 
Dokumentacija: 
 Shema postrojenja 
 Načrti električne napeljave 
 Popoln seznam pogonskih sklopov (opisan z jasnim 

besedilom)  
 
Večinoma priročnik za obratovanje še ni na razpolago v 
dokončni verziji (manjka revizijska shema, načrt 
vzdrževanja je še v fazi osnutka itd.). Vendar 
zadostujejo navodila na podlagi tega osnutka. Pravilno 
upravljanje stikal, upoštevanje varnostnih določb in 
ravnanje v primeru motenj je v ospredju posredovanja 
informacij. Med zagonom postrojenja mora gradbeni 
nadzornik zagotoviti, da upravljalec postrojenja od 
dobavitelja postrojenja prejme popolna navodila za 
nadaljnje poskusno obratovanje. Prvo uvajanje 
upravljavca je treba zabeležiti v zapisniku, ki ga 
podpišejo gradbeni nadzornik, dobavitelj postrojenja in 
upravljalec.  

Pogosto upravljalec postrojenja ravno v tej občutljivi fazi 
obratovanja prejme premalo podpore in pri ravnanju z 
novim sistemom ravna napačno, prihaja do nepotrebnih 
predsodkov. 
 
 
Zagon 
 
Ko je bil izveden topli zagon in so bile odpravljene vse 
pomanjkljivosti in motnje v delovanju, ki so se pojavile, 
se prične zagon postrojenja.  
 
Faza zagona je zaključena,  
 
 ko postrojenja lahko obratuje samostojno z 

avtomatskim delovanjem in upoštevajoč vse 
varnostne preizkuse (na primer varnostno 
temperaturno varovalo,...),  

 
 ko je kotlovsko postrojenje nastavljeno za 

poskusno delovanje in je bilo morebiti preizkušeno 
obratovanje z različnimi mešanicami goriva, 

 
 ko so bila dana prva navodila upravljavcu s 

priročnikom za obratovanje. 
 

8.4 Poskusno obratovanje 
 
Poskusno obratovanje se začne, ko dobavitelj 
postrojenja regulacijo optimizira v tolikšni meri, da jo 
načeloma lahko preda v nemoteno trajno obratovanje in 
je bila izvedena izolacija, postrojenje pa je bila 
opremljeno s potrebnimi napisi. Pristojen in odgovoren 
za poskusno obratovanje kotla na les je dobavitelj 
postrojenja, saj postrojenje še ni bilo predano 
investitorju.  
 
Med poskusnim obratovanjem (trajanje je odvisno od 
velikosti in kompleksnosti postrojenja in lahko traja en 
dan do nekaj tednov):  
 
 se postrojenje optimalno nastavi in potrdi emisije 

ter zmogljivosti, to se dokumentira kot zapisnik o 
meritvah in preda investitorju,  

 
 se odpravi bistvene pomanjkljivosti,  

 
 je treba kot dokaz o delovanju dokazati 

neprekinjeno obratovanje postrojenja brez motenj 
pod nadzorom in v odgovornosti dobavitelja 
postrojenja. V primeru, da pride do motenj, zaradi 
katerih je treba postrojenje izklopiti in ki trajajo dlje 
kot dogovorjeno v delovršni pogodbi, se po 
odstranitvi motenj poskusno obratovanje prične od 
začetka. Poskusno obratovanje se začne od 
začetka tudi, če skupno trajanje posameznih 
motenj presega čas, določen v delovršni pogodbi.  

 
 
Med poskusnim obratovanjem je treba že beležiti in 
analizirati podatke o obratovanju, tako da se 
pravočasno pred prevzemom spozna in reši 
nepravilnosti obratovanja postrojenja.  
 
Kot zaključek poskusnega obratovanja projektant 
sestavi zapisnik o zagonu in poskusnem obratovanju, v 
katerim je kot dopolnitev naveden tudi zapisnik o 
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začetku obratovanja z podatki o nastavitvah dobavitelja 
postrojenja.  
 

8.5 Prevzem 
 
Poskusno obratovanje je uspešno zaključeno in 
podjetnik želi sedaj postrojenje predati investitorju. Ta 
predaja oz. prevzem s strani investitorja omogoča, da 
se preveri usklajenost objekta s knjižico obveznosti in 
strokovnimi pravili.  
 
DE: VOB (Pravilnik o sklepanju pogodb za gradbena 
dela) ureja prevzem in je pogosto sestavni del 
delovršne pogodbe. Ravno tako Civilni zakonik BGB 
pravno opisuje delovršno pogodbo. Zato v zvezi s tem 
predvsem opozarjamo na VOB/B 12. čl. Prevzem, 13. 
čl. Jamstvo in BGB čl. 631 (1. Delovršna pogodba). Pri 
sestavljanju delovršne pogodbe je treba vključiti pravno 
pomoč.  
 
Odgovornost, udeleženci, potek 
 
Že prej opravljena dela začetka obratovanja in 
poskusno obratovanje so v prvi vrsti naloga dobavitelja 
postrojenja in morajo biti ob prevzemu zaključena. 
Skupni prevzem pa vodi gradbeni nadzor.  
 
Pri prevzemu sodelujejo: 
 
 gradbeni nadzor, 
 dobavitelj postrojenja, 
 investitor. 

 
Pri prevzemu se preveri obseg storitev dobavitelja 
postrojenja. Kot pri drugih kotlih, se tudi pri kotlih na les 
obseg dobave preveri na podlagi delovršne pogodbe.  
 
V trenutku prevzema mora dobavitelj postrojenja 
dostaviti: 
 
 popolno dokumentacijo postrojenja z navodili za 

obratovanje, revidirano shemo električne napeljave 
in revidiranimi načrti izvedenih del, itd.; 

 
 upravljavcu kotla na les dati podrobna navodila za 

upravljanje in vzdrževanje postrojenja. 
 
Navodila za upravljavca postrojenja in pisna 
dokumentacija o postrojenja 
 
Navodila za upravljavca postrojenja so pri kotlu na les 
posebej pomembna. Visok izkoristek in nizko raven 
emisij se lahko doseže le, če se postrojenje dobro 
upravlja in se zanj dobro skrbi. Če se na primer uporabi 
drugo gorivo kot pri nastavljanju, potem mora 
upravljalec postrojenja vedeti, da nastavitev toplotne 
moči postrojenja sedaj ni več optimalna in jo je treba 
naknadno regulirati.  
 
Dober priročnik za obratovanje, ki vsebuje tudi napotke 
za ravnanje v primeru motenj in o nastavitvi idealnih 
vrednosti regulacije, je neobhodno potreben za dobro 
upravljanje postrojenja. K dokumentaciji postrojenja 
sodi tudi oddaja dodatne sheme električnih napeljav.  
Dokončno dokumentacijo postrojenja je treba oddati 
najkasneje pri prevzemu. Spremembe nastavitev 
obratovanja, izvedene med poskusnim obratovanjem, 

morajo biti dokumentirane in opisano mora biti aktualno 
stanje. Pogosto se revizijsko dokumentacijo in 
dokumentacijo o obratovanju preda šele po prevzemu. 
Pri tem pa se pozabi, da z uspešnim končnim 
prevzemom odgovornost preide na investitorja. To 
lahko vodi do pravnih težav, če investitor lahko dokaže, 
da ni bil v zadostni meri pripravljen na svojo nalogo. 
Temu pa je tako, če manjkajo jasna navodila za 
obratovanje.  
 
Pri avtomatskih kotlih na les je varnostna veriga 
obsežnejša kot pri konvencionalnih postrojenjih. 
Preprečevanju nezgod na primer v zalogovniku ali pri 
napravah za odjem je treba v Priročniku za obratovanje 
nameniti posebno pozornost.  
 
Zapisnik o prevzemu 
 
Skupna kontrola in prevzem mora potekati v enem 
mesecu po obvestilu o zaključku (po uspešnem začetku 
obratovanja). Cilj skupnih kontrol je izdelava zapisnika, 
ki ga podpišejo vse strani. (CH: SIA 118, 158. čl., DE: 
VOB/B 12. in 13. čl.). Zapisnik služi kot dokazno 
sredstvo za vse udeležence. V njem so zajete vse točke 
delovršne pogodbe glede izpolnitve posameznih delov 
pogodbe.  
 
V nadaljevanju so navedene le tiste točke, ki jih je treba 
upoštevati pri avtomatskem kotlu na les:  
 
 kontrola obsega dobave (tip, kontrola moči, 

dimenzije), 
 
 kontrola izvedbe (kakovost materialov, natančnost), 

 
 varnostne kontrole (zaščita pred povratnim ognjem, 

preprečevanje nezgod), 
 
 kontrola funkcij krmiljenja (meja dobave), 

 
 dokazilo o emisijah in moči, 

 
 zapisnik o zagonu in o poskusnem obratovanju. 

 
 
Skupna kontrola pogosto pokaže majhne 
pomanjkljivosti in ne popolnoma zaključena delna 
opravila. Lahko vodi do treh različnih odločitev:  
 
1. Postrojenje se lahko prevzame; 
 
2. Postrojenje se lahko prevzame z zadržki (manjše 

pomanjkljivosti); 
 
3. Postrojenja se ne more prevzeti (bistvene 

pomanjkljivosti). 
 
 
Prevzem se lahko pri ugotovitvi bistvenih 
pomanjkljivosti zavrne. Investitor oz. nadzor gradnje 
mora dobavitelju postrojenja odobriti sprejemljiv rok za 
odpravo pomanjkljivosti. Po popravilih s strani 
dobavitelja postrojenja in ponovnem obvestilu o 
končanju se začne nov prevzem. Točk, ki so bile v 
prvem zapisniku označene kot skladne s pogodbo, se 
pri drugem prevzemu ne kontrolira več.  
 
Razliko med manjšimi in bistvenimi pomanjkljivostmi 
določa praksa. Pomanjkljivost je načeloma opredeljena 
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kot bistvena tedaj, če ima investitor razloge, da jo čim 
prej odpravi. Sem sodijo napake, ki ovirajo obratovanje 
ali zagon nekega dela postrojenja, ki lahko vodijo do 
poškodb, ali ki ogrožajo življenje ali zdravje oseb, 
lastnino investitorja ali tretjih oseb. Estetske napake 
niso bistvene. Za oceno neke napake je treba v vsakem 
primeru upoštevati njegov vpliv na celotno instalacijo.  
 
Če se med skupno kontrolo nekaterih vrednosti emisij in 
zmogljivosti ne da dokazati, potem jih je treba natančno 
opredeliti kot zadržke zmogljivosti in jih zabeležiti v 
kontrolnem zapisniku. 
 
Predaja obrata (kotla na les) investitorju 
 
Z uspešnim prevzemom se obrat, ki ga je postavil 
dobavitelj postrojenja, preda investitorju. Pri predaji 
obrata investitorju mora slednji prevzeti naslednje 
podrobno navedene dolžnosti:  
 
 Predaja nadzora 

Od trenutka predaje je naloga investitorja, 
sprejemati vse ukrepe, ki ščitijo življenje in zdravje 
oseb, njegovo imetje ter imetje tretjih oseb. Te 
naloge mora do predaje izpolnjevati dobavitelj 
postrojenja (CH: SIA 118, 103. čl., DE: 
VOB/B 12. in 13. čl.). 
 

 Predaja tveganj  
Dobavitelj postrojenja ne odgovarja več za 
nezgode, ki vodijo do poškodb ali izgube obrata. 

 
 Garancijski roki in roki zastaranja pričnejo teči (CH: 

SIA 118, 2. odst. 172. čl., in 1. odst. 180. čl., DE: 
VOB/B 12. in 13. čl.). 

 
 Dobavitelj postrojenja v dveh mesecih oddati 

končni obračun (CH: SIA 118, 154. čl., DE: VOB/B 
12. in 13. čl.). 

 
Šele po zaključenem brezhibnem prevzemu 
odgovornost preide na naročnika. Od trenutka 
prevzema začne teči garancijski rok za celotno storitev. 
Le za posamezne zaključene dele storitve se prehod 
odgovornosti začne z delnim prevzemom.  
 
Garancijski rok je v splošnem (po delovršni pogodbi SIA 
118) dve leti za kotel in mehanske dele ter eno leto za 
električno opremo.  
 
Pri postrojenja, ki morajo zadoščati predpisom LRV oz. 
morajo imeti dovoljenje, mora stroške prvih meritev 
prevzeti investitor. Če garantirane vrednosti niso 
upoštevane, mora dobavitelj postrojenja prevzeti 
stroške nadaljnjih meritev. 
 
 

8.6 Naloge projektanta pri 
predaji celotnega 
postrojenja investitorju  

 
Pri predaji celotnega postrojenja investitorju mora 
projektant izpolniti naslednje naloge:  
 

 predati popolno dokumentacijo v skladu s Q-
Navodili D.5 investitorju, 

 
 investitorju predložiti koncept optimizacije v skladu 

s Q-Navodili D.6. 
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9 Optimizacija obratovanja 
 

9.1 Razlogi za optimizacijo 
obratovanja 

 
Raziskave in izkušnje zadnjih let so pokazale, da 
običajne metode začetka obratovanja in prevzema 
predvsem pri kompleksnih postrojenjih ne zadostujejo. 
Tudi če so bila postrojenja pravilno projektirana in 
ustrezno grajena, se jih pogosto ne upravlja tako, kot je 
predvideno v konceptu. Za pravilno delovanje takih 
postrojenj je zato nujno potrebna optimizacija 
obratovanja, s katero se po predaji postrojenja 
investitorju sistematično preveri funkcije postrojenja in 
primerja z določitvami funkcijskega opisa. Na podlagi 
tega preverjanja se lahko odpravi pomanjkljivosti 
komponent postrojenja in izboljša nastavitve krmilnih in 
regulacijskih parametrov.  
 

9.2 Predpogoji optimizacije 
obratovanja 

 
Optimizacijo obratovanja se izvede odvisno od velikosti 
postrojenja v prvem ali drugem letu po prevzemu 
postrojenja. Pri postrojenjih za daljinsko ogrevanje 
morajo biti za optimizacijo obratovanja na razpolago 
podatki vsaj ene celotne kurilne sezone.  
 
Pri optimizaciji obratovanja se razišče, ali postrojenje 
deluje tako, kot je bilo predvideno pri projektiranju. To 
raziskavo se lahko izvede le, če je bilo prej določeno, 
kako naj postrojenje deluje. Potreben predpogoj za 
optimizacijo obratovanja je, da je pred prevzemom 
postrojenja na razpolago naslednja dokumentacija:  
 
 Opis funkcij s toplotno tehnološko shemo, v kateri 

je natančno opisano, kako mora postrojenje 
delovati pri različnih obratovalnih stanjih; 

 
 Spisek dogovorjenih in zagotovljenih karakteristik, s 

katerimi se lahko dokaže optimalno obratovanje; 
 
 Spiske merilnih mest, na katerem so za vsako 

merilno mesto navedeni lokacija meritve, merilno 
območje, ločljivost in natančnost meritve. 

 
 Opis, kako se izvaja avtomatski zapis podatkov. 

Tukaj mora biti tudi določeno, kdo je odgovoren za:  
 

− specifikacijo in projektiranje avtomatskega 
zapisa podatkov,  

− odčitavanje podatkov, 
− analizo podatkov.  

 
 Odčitavanje podatkov na daljavo s pomočjo 

povezave z modemom je za projektanta in 
dobavitelja postrojenja zelo pomembno za hiter 
dostop do podatkov o obratovanju. 

 
 

9.3 Izvedba optimizacije 
obratovanja s QM-Kotlarne 
na les 

 
Če se projekt izdela v skladu s QM-Kotlarne na les, je 
optimizacija obratovanja obvezna. Za interpretacijo in 
analizo podatkov je odgovoren glavni projektant.  
 
Zgoraj omenjeni dokumenti so zajeti v orodjih QM-
Kotlarne na les in vsebujejo:  
 
 Pri Standardnih vezavah opis funkcij, spisek 

merilnih mest, in opis avtomatičnega zapisa 
podatkov.  

 
 Karakteristike so v Q-Načrtu za kakovost določene 

obvezujoče in zajamčene.  
 
Pri prevzemu in predaji postrojenja investitorju je treba 
predložiti dokončni koncept optimizacije obratovanja. 
Vsebovati mora naslednje elemente:  
 
 Kdo zajema in analizira podatke o obratovanju?  

 
 Kdaj se zajame katero stanje obratovanja 

(obratovanje pri nizki obremenitvi, pri konični 
obremenitvi, pri srednji obremenitvi)? 

 
Da bi se lahko zajete podatke pravilno interpretiralo in 
ocenilo je nujen grafični prikaz podatkov. Prikaz mora 
izpolnjevati naslednje zahteve:  
 
 prikaz tedenskega poteka,  

 
 prikaz dnevnega poteka izbranih dni,  

 
 najpomembnejše podatke je treba prikazati skupaj 

na enem samem diagramu,  
 
 porazdelitev in poimenovanje časovne osi in y-osi 

tako, da se brez težav razbere številčne vrednosti 
(na primer za ure: 1.400, 1.600,...; za obremenitev: 
500, 550, 600 kW...; za temperature 40, 60, 
80°C...). 

 
Skoraj pri vsakem postrojenju ocena prve analize 
podatkov pokaže pomanjkljivosti. Pogosto se jih lahko 
odpravi s prilagajanjem krmilnih in regulacijskih 
parametrov. Po izvedbi teh korakov optimizacije je treba 
ponoviti zapis, analizo in oceno podatkov.  
 
Pri zaključni kontroli mora glavni projektant zabeležiti, 
ali postrojenje deluje kot je predvideno. Med drugim je 
treba odgovoriti na naslednja vprašanja:  
 
 Ali kotel na les dosega pogodbeno dogovorjeno 

nazivno obremenitev (nepretrgoma in brez nihanj)?  
 
 Ali kotel na les obratuje pri pogodbeno dogovorjeni 

najmanjši obremenitvi brez prekinitev dotoka 
zgorevalnega zraka? 
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 Ali regulacija moči deluje tako, da kotel/kotli na les 

vedno obratuje(jo) na najnižji možni ravni? 
 
 Ali je obratovanje morebitnega kotla na olje ali plin 

omogočeno le, kadar je to nujno potrebno? Ali se 
njegovo obratovanj zopet prepreči, čim kotel na les 
lahko pokrije potrebno moč? 

 
 Ali morebitna regulacija hranilnika toplote deluje v 

skladu z zahtevami v opisu funkcij? 
 
 Ali merjene temperature ustrezajo načrtovanim 

vrednostim in ali je časovna karakteristika stabilna? 
 
 Ali se dosega zagotovljene izkoristke kotlovskega 

postrojenja pri različnih obremenitvah? 
 
 Ali se ne prekorači zagotovljene lastne porabe 

električne energije pri različnih obremenitvah?  
 
 Ali se dosega zagotovljeni obratovalni čas med 

ročnimi čiščenji kotla? 
 
 Ali pepel popolnoma zgori? 

 
 Ali lahko zgorevajo vsa specificirana goriva? 

 
 Ali intervali servisiranja niso krajši od 

zagotovljenih? 
 
 Ali so kakšni deli postrojenja podvrženi obrabi (na 

primer šamota v kurišču)? 
 
 Ali so bile pri ponovni kontroli upoštevane mejne 

vrednosti emisij? 
 
Za uspešen potek optimizacije obratovanja v 
sodelovanju z dobaviteljem postrojenja je treba v 
delovršni pogodbi predvideti finančne rezerve za 
trajanje garancijskega roka (penale), saj sicer nočejo 
vsi dobavitelji postrojenj prostovoljno sodelovati pri 
optimizaciji obratovanja.  
 
Na podlagi podatkov o obratovanju in o stroških v 
prvem letu obratovanja je treba pokazati, ali se 
dejanske vrednosti dogovorjenih kazalnikov ujemajo z 
načrtovanimi vrednostmi. Če je bil projekt zgrajen v 
skladu s QM-Kotlarne na les, so načrtovane in dejanske 
vrednosti zajete v Q-načrtu kakovosti.  
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10 Obratovanje in gospodarjenje 

10.1 Koncept obratovanja 
 
Pred iztekom garancijskega roka (po možnosti skupaj s 
končno kontrolo) mora glavni projektant izdelati koncept 
obratovanja, izobraževanja in vzdrževanja in ga 
predložiti investitorju. Ta koncept mora vsebovati 
naslednje elemente:  
 
 revidirane podatkovne liste za ročno zajetje 

obratovalnih podatkov, 
 
 podatke, kako je treba osebje izobraziti in 

usposobiti za opravljanje svoje dejavnosti, 
 
 revidiran načrt obratovanja,  

 
 nadzor uspešnosti. 

 
Z nadzorom uspešnosti se zagotovi, da postrojenje tudi 
po poteku garancijskega roka izpolnjuje zahteve 
optimalnega obratovanja. Zato je treba v konceptu 
obratovanja določiti: 
 
 Katere podatke se zajema na kakšen način (ročno, 

samodejno)? 
 
 Kako se te podatke analizira (na primer katere 

karakteristike, katere Excel-analize)? 
 
 Kdo je odgovoren za analizo in interpretacijo 

rezultatov? 
 
 Koga je treba obvestiti pri katerih motnjah? 

 
 V kakšnih presledkih je treba izvajati periodične 

kontrole? 
 
 Katero opremo je treba analizirati v kakšnih 

intervalih? 
 

10.2 Upravljanje in obratovanje 
 
Zagon kotla na les 
 
Pred vsakim zagonom kotla na les je treba preveriti 
naslednje funkcije:  
 
 prezračevanje silosa, 

 
 kakovost izbora lesnega goriva in zalogo, 

 
 naprave za protipožarno zaščito, 

 
 varnostne funkcije (zasilni izklop), 

 
 ali je kotel z ekspanzijsko posodo napolnjen z 

vodo? 
 
 varnostni organi,  

 
 funkcija obtočne kotlovske črpalke,  

 
 ali so vse zaporne armature na kotlu in v 

postrojenju odprte? 
 
 ali je daljinsko toplovodno omrežje napolnjeno in 

prezračeno ? 
 
Za zagon avtomatskega kotla na les je treba upoštevati 
predpise iz priročnika za obratovanje dobavitelja 
postrojenja.  
 
Obratovanje avtomatskega kotla na les 
 
Najpomembnejši predpogoji za brezhibno obratovanje 
avtomatskega kotla na les so sledeči:  
 
 Uporabljati le izbor lesnega goriva, ki je primeren 

za kotel na les in za katerega je bil kotel nastavljen. 
Kakovost goriva mora ustrezati opredelitvi goriva v 
skladu z delovršno pogodbo z dobaviteljem 
postrojenja.  

 
 Redni nadzor podatkov obratovanja kot so 

temperatura dimnih plinov, razmernik zraka, število 
vrtljajev ventilatorja vleka, čas obratovanja, itd.  

 
 Redni kontrolni obhod postrojenja, tako da se 

pravočasno odkrije na primer netesne hidravlične 
cevi ali odstrani prevelike kose goriva.  

 
 Redno vzdrževanje postrojenja v skladu z navodili 

dobavitelja. 
 
Postopek v primeru motenj 
 
Postopek v primeru motenj je opisan v dobaviteljevemu 
priročniku za obratovanje. S poznavanjem motenj in 
znanjem o njihovi odstranitvi se lahko že vnaprej izključi 
del težav.  
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Primeri motenj iz prakse  
 
Varnostni termostat se ponoči vključi zaradi 
previsoke temperature v kotlu: pri znižanju 
temperature v kotlu ali izklopu ni bila upoštevana 
preostala toplota plasti žerjavice in obzidave grelnega 
prostora.  
 
Pomoč: - manj goriva za obratovanje zaradi 

vzdrževanja plasti žerjavice, 
 
 -  konstantno minimalno pridobivanje toplote, 

eventualno napolniti hranilnik toplote. 
 
Ventilator vleka ima previsoko število vrtljajev: 
število vrtljajev ventilatorja vleka je največje in se ga ne 
da zmanjšati. 
 
Pomoč:  -  cev za dimne pline je poškodovana (vdor 

okoliškega zraka) in jo je treba zatesniti, 
 
 -  kotel je močno onesnažen (visoki tlačni 

padec zaradi visokih hitrosti) in ga je treba 
očistiti. 

 
Nezadostno oddajanje toplotne moči kotla na les:  
 
Pomoč:  - sistem hidravlično ni dobro usklajen, 
 
 - kotlovska črpalka kotla ni pravilno 

dimenzionirana, 
 
 - gorivo je prevlažno. Primešati je treba suho 

gorivo.  
 
Visoke emisije: Razlog je slabo zgorevanje, ki nastane 
zaradi nezadostnega vzdrževanja ali neprimernega 
goriva. 
 
Pomoč:  - čiščenje kotla, 
 
 -  kontrola izbora goriva, 
 
 -  nova nastavitev regulacije zgorevanja. 
 
Tvorba žlindre in nabiranje ter tečenje po obzidavi 
iz ognje obstojne opeke: Žlindra iz lesnega pepela 
lahko nastane, če se jo segreje nad 900°C. Tečenje po 
obzidavi iz ognjeobstojne opeke je posledica prevelike 
temperaturne obremenitve. To se lahko zgodi na primer 
pri obokanem kurišču, ki je bilo dimenzionirano za 
vlažne sekance, vendar pa obratuje s suhimi ostanki 
lesa ali peleti. Gorivo in kurišče morata biti usklajena. 
 
Pomoč:  -  preprečiti prevelike temperature, 
  
 -  skrben izbor goriva, 
 
 -  prilagoditi razmerje med primarnim in 

sekundarnim zrakom, 
 
 - recirkulacija dimnih plinov. 
 

10.3 Vzdrževanje 
 
Najpomembnejša vzdrževalna dela pri kotlu na les 
obsegajo:  
 
 Servisna opravila 

− Odstranjevanje pepela iz kurišča. 
− Čiščenje površin za prenos toplote pri kotlu oz. 

priključenega prenosnika toplote.  
− Redna kontrola brezhibnosti in poškodb gibljivih 

ter termično zelo obremenjenih delov postrojenja 
ter vseh za varnost pomembnih delov. 

− Periodično servisiranje s strani dobavitelja 
postrojenja.  

 
 Vzdrževalna dela 

− Periodična obnova komponent postrojenja, kot 
so obzidava kurišča, elementi rešetke itd.  

 
Pepel, ki ostane od postopka zgorevanja in pa tujki se 
kopičijo na sledečih mestih, ki jih mora upravljalec 
postrojenja oziroma dimnikar periodično čistiti:  
 
 pod rešetko ali pod zgorevalno retorto, 

 
 v samem kurišču ob rešetki, pri kuriščih s spodnjim 

odgorevanjem okoli zgorevalne retorte ali pri 
kuriščih z rešetko na koncu rešetke, 

 
 v coni zgorevanja, 

 
 v delih kotla ali priključenega prenosnika toplote, ki 

prenašajo toploto (leteči pepel) in v njihovih 
preusmernih kanalih, 

 
 ob samodejnem sistemu za odstranjevanje pepela 

iz filtra, na primer multiciklonskem separatorju, itd. 
 
Čistilno delo se lahko bistveno zmanjša z naslednjimi 
avtomatskimi deli postrojenja:  
 
 odstranjevanje pepela izpod rešetke pri kuriščih na 

rešetko, 
 
 odstranjevanje pepela iz zgorevalnega prostora za 

kurišča s spodnjim odgorevanjem in kurišča z 
rešetko, 

 
 samodejno čiščenje cevi kotla, ki se ga lahko 

uporabi tudi za priključeni prenosnik toplote. 
 
Bioenergy Austria (Dunaj) je sestavila priročnik o 
postrojenjih in vzdrževanju kotlarn na les, v katerem so 
podrobno opisane posamezne naloge vzdrževanja. Ta 
pripomoček je na voljo na spletnih straneh, navedenih 
na 2. strani. 
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10.4 Pogodba o vzdrževanju 
 
Periodično vzdrževanje s strani dobavitelja 
postrojenja 
 
V časovnem intervalu dveh let je treba izvesti naslednja 
vzdrževalna dela na avtomatskem kotlu na les:  
 
 Prvo leto je treba ob hladni zaustavitvi (na primer 

poleti) preveriti obrabo in tehnično uporabnost 
komponent postrojenja, transportni sistem, kurišče, 
rešetko kurišča, kotle, varnostne naprave, itd.) 

 
 V drugem letu je treba preveriti tehnično 

uporabnost obratujočega postrojenja glede 
kakovosti zgorevanja in izkoristka kurišča 
(eventualno nove nastavitve regulacije zgorevanja), 
krmiljenja, varnostnih naprav (zaščitna naprava 
proti povratnem udaru ognja, varnostni termostat), 
itd.  

 
Servisna pogodba zagotavlja kontinuiteti teh del. Na ta 
način se lahko motnje zniža na najmanjšo mero in 
poveča varnost obratovanja.  
 
Pogodbeni partner  
 
Odvisno od velikosti in kompleksnosti postrojenja ter 
števila glavnih podjetnikov (dobaviteljev) je za kotel na 
les potrebna več kot ena servisna pogodba. Možni 
pogodbeni partnerji so:  
 
 dobavitelj kotla na les s krmilnim sistemom, 

 
 dobavitelj agregatov silosa (polnjenje in praznjenje 

silosa), 
 
 dobavitelj naprav za čiščenje dimnih plinov, 

 
 dobavitelj sanitarnih instalacij, 

 
 dobavitelj elektro in regulacijskega sistema. 

 
 
Po potrebi je treba skleniti servisno pogodbo z vsemi 
navedenimi dobavitelji. Storitve, ki jih vključujejo 
pogodbe, morajo biti pri vseh podobne ali enake.  
 
Vsebina pogodbe  
 
Servisna pogodba mora urejati naslednje točke:  
 
 namen pogodbe,  

 
 meje dobave in storitev morajo biti natančno 

opisane (možne tudi garancije!),  
 
 opisati je treba izključitve in izjeme,  

 
 treba je izkazati urne postavke ter doplačila in 

stroške,  
 
 stroški,  

 
 veljavnost in trajanje,  

 
 odpoved pogodbe,  

 
 podaljšanje,  

 
 kontaktni naslov in organizacija za zahtevek po 

servisnih storitvah v nujnih primerih,  
 
 obveznosti upravljavca,  

 
 pravice podjetnika,  

 
 kraj, datum in podpis investitorja in podjetnika. 

 

10.5 Zavarovanja 
 
Za dolgoročno zagotovljeno gospodarno obratovanje 
kotla na les je potreben tudi razmislek o sklenitvi 
ustreznih zavarovanj. To je pomembno predvsem zato, 
ker so bile večinoma sklenjene pogodbe z odjemalci 
toplote z obvezo glede dobave toplote. Pri nobenem 
kotlu na les pa se ne da zagotovo napovedati, da ne bo 
prišlo do nepredvidenih motenj in prekinitev 
obratovanja, ki lahko prekinejo dobavo toplote ali 
naredijo dobavo toplote negospodarno. Pri sklepanju 
zavarovanj je treba večjo pozornost posvetiti naslednjim 
skupinam:  
 

 gradbeniško zavarovanje (v fazi gradnje), 
 
 požarno zavarovanje, 

 
 zavarovanje za primer prekinitve obratovanja 

zaradi požara, 
 

 zavarovanje za primer strojeloma, 
 

 zavarovanje za primer prekinitve obratovanja 
zaradi strojeloma, 

 
 zavarovanje odgovornosti za obratovanje. 

 
Ker je zavarovalništvo sorazmerno obširno in 
kompleksno, priporočamo izvedbo natančne ocene 
tveganja in posvet s strokovnjakom, na primer priznan 
zavarovalniški agent. 
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11 Gospodarnost 

11.1 Vprašanja gospodarnosti pri 
kotlarnah na les 

 
Pri oceni gospodarnosti kotlarn na les se zastavljajo 
različna vprašanja. Najpomembnejša so: 
 
 Kako visoki bodo proizvodni stroški toplote? 
 Kakšna je gospodarnost kotlarne na les v primerjavi 

z drugimi energetskimi sistemi? 
 Kako se lahko oceni gospodarski razvoj projekta 

»toplota iz lesa«? Katera so bistvena gospodarska 
tveganja in kako bi lahko vplivala na gospodarski 
razvoj projekta »toplota iz lesa«? 

 
Izbira ustrezne metode za oceno gospodarnosti je 
odvisna od postavitve vprašanj. V naslednjih poglavjih 
je prikazano, katere metode so primerne za iskanje 
odgovorov na zgoraj zastavljena vprašanja. Vendar pa 
je treba najprej razjasniti, kako so pri oceni 
gospodarnosti porazdeljene odgovornosti med 
udeleženci projekta. 
 

11.2 Odgovornosti 
 
Poglavitno odgovornost za oceno gospodarnosti 
načrtovane kotlarne na les nosi investitor. Projektant je 
odgovoren za to, da investitorju posreduje zanesljive 
podatke o: 
 
 potrebi po moči in toploti predvidenih odjemalcev 

toplote,  
 vsebnosti energije predvidenega izbora goriva in 

podatki o morebitnih posledičnih stroškov, ki se jih 
lahko pričakuje (posebej pomembno pri cenovno 
ugodnih izborih goriva),  

 investicijskih stroških,  
 stroških servisiranja in vzdrževanja,  
 stroških goriva (splošno »stroški povezani s 

potrebo ali porabo«) in pomožne energije. 
 
Pri izračunu gospodarnosti mora projektant svetovati 
investitorju. Kot dodatno nalogo lahko tudi sam izvede 
izračune za investitorja. V vsakem primeru pa mora 
investitor odločiti, katere osnovne predpostavke naj 
veljajo za izračun gospodarnosti: sem sodijo: 
 
 kalkulacijska obrestna mera, 
 trajanje koriščenja,  
 stopnja inflacije (stopnja rasti cen),  
 porast obratovalnih stroškov,  
 cene energije, pri kotlarnah na les to zajema tudi 

izbor goriva in iz tega izhajajočo ceno goriva.  
 porast cen energije.  

 
Priporočeno je, da se te osnovne predpostavke 
dogovori v pisni obliki.  
 
Če se bo z načrtovanim toplovodnim omrežjem s 
toploto oskrbovalo različne odjemalce toplote, so 
odgovornosti med investitorjem in projektantom 
razdeljene sledeče:  

 Investitor: 
 

- odločitev o tem, katere potencialne odjemalce 
je treba upoštevati,  

- odločitev o predvidenem trenutku priključitve 
(vpliva na trenutek potrebnih investicijskih 
stroškov in pričakovanih donosov iz prodaje 
toplote). 

 
 Projektant: 

 
- odgovarja za zanesljivo ugotavljanje potrebe 

po toplotni moči vključno s časovnim potekom 
in s pričakovano letno potrebo po toploti 
potencialnih odjemalcev,  

- odgovarja za ugotavljanje investicijskih 
stroškov priključitve potencialnih odjemalcev 
toplote.  

 

11.3 Struktura stroškov kotlarn 
na les  

 
Pri ugotavljanju stroškov postrojenja se v skladu s 
smernico VDI Richtlinie 2067 [25] upošteva naslednje 
štiri skupine stroškov: 
 
 stroški, vezani na kapital (vključno z vzdrževanjem 

in obnavljanjem),  
 stroški, vezani na porabo,  
 stroški, vezani na obratovanje,  
 drugi stroški.  

 
Dodelitev posameznih vrst stroškov tem stroškovnim 
skupinam je za kotlarne na les prikazana v tabeli 11.1. 
 
Za posamezne vrste stroškov se stroške pri izračunu 
gospodarnosti oceni na podlagi orientacijskih vrednosti, 
na primer kot odstotek investicijske vsote ali odstotek 
proizvedene količine toplote. Pri tem je treba jasno 
opredeliti, katere vrste stroškov so dodeljene 
posameznim stroškovnim skupinam. V skladu s 
smernico VDI 2067 pomeni vzdrževanje izvajanje 
ukrepov za ohranjanje in ponovno vzpostavljanje 
želenega stanja in obsega vrste stroškov 
»vzdrževanje«, »servisiranje« in »kontrola«: 
 
 Vzdrževanje: ukrepi za ponovno vzpostavitev 

želenega stanja; 
 Servisiranje: ukrepi za ohranjanje želenega stanja; 
 Kontrola: ukrepi za ugotavljanje in oceno 

dejanskega stanja. 
 
Tabela 11.2 nudi pregled nad vrstami stroškov in 
prikazuje, katere osnovne podatke je treba uporabiti za 
izračun. Deloma so navedene tudi orientacijske 
vrednosti. Te se lahko uporabi tako za izračun 
gospodarnosti po anuitetni metodi (v skladu s VDI 
2067) kot tudi za predračunsko bilanco in predračunski 
izkaz uspeha. Vendar pa projektant navedenih 
orientacijskih vrednosti ne sme prevzeti brez 
premisleka. Ker so specifični stroški (na primer podani 
kot €/MWh) deloma odvisni od velikosti postrojenja in/ali 
števila obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo, je 
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treba za vsak posamezni primer preveriti, ali se neko 
orientacijsko vrednost lahko uporabi in kako visoko se 
jo mora nastaviti. Slika 11.7 prikazuje to odvisnost na 
podlagi empiričnih vrednosti posameznih držav. Za 

Avstrijo navodila ÖKL Merkblatt Št. 67 [20] določa 
posamezne vrednosti. Pri tem gre večinoma za najnižje 
vrednosti, ki morajo biti presežene.  
 

 
 
Tabela 11.1  Stroškovne skupine in vrste stroškov kotlarne na les  
 
Stroški, vezani na kapital Stroški, vezani na porabo Stroški, vezani na obratovanje Drugi stroški 

stroški kapitala sestavnih delov 
postrojenja in gradbenih 
naprav, stroški vzdrževanja 

stroški goriva, stroški pomožne 
energije, za pogonska sredstva, 
odstranjevanje pepela, 
pristojbine za koncesijo 

stroški upravljanja, čiščenja, 
servisiranja, kontroliranja, 
najema, zakupa, dimnikarja oz. 
meritve dimnih plinov 

stroški zavarovanja, davki, 
splošni prispevki, administrativni 
stroški 

 
 
Tabela 11.2  Osnove in orientacijske vrednosti za ugotavljanje letnih stroškov. Pri tem je treba paziti, da so, za razliko od 
VDI 2067, stroški vzdrževanja vsebovani v stroških za osebje 
 
Vrsta stroškov Osnova za ugotavljanje letnih stroškov Orientacijske vrednosti 

Stroški kapitala sestavnih delov 
postrojenja in gradbenih naprav 
(investicije) 

Investicijska vsota sklopov, 
amortizacijska doba, obresti 

Amortizacijska doba: tabela 11.3 
obresti: v skladu s situacijo posamezne 
države oz. glede na navedbe investitorja ali 
financerjev (AT: subvencija v skladu z [20]) 

Stroški vzdrževanja (popravila v skladu 
z VDI 2067) 

Investicijske vsote sklopov, odstotek 
od investicijske vsote 

Tabela 11.3 

Stroški goriva Letna poraba in kurilnost ali poraba 
goriva, cena goriva  

Dejanske cene, ki temeljijo na ponudbah 
(AT: dodatno minimalna cena 15 € na MWh 
končne energije (preračunano na spodnjo 
kurilno vrednost HU)) 

Pomožna energija (električna energija) 
za proizvodnjo toplote in razvod toplote 

Odstotek od količine toplote 
(proizvedene oz. razdeljene) x cena 
električne energije 

Za proizvodnjo toplote: 1 – 1,5% 
proizvedene toplote 
za toplovodno omrežje: 0,5 – 1% razdeljene 
toplote 
(AT: pogoj v skladu s [20] najmanj 1,5% 
preračunano na proizvedeno količino 
toplote) 

Pogonska sredstva za proizvodnjo 
toplote 

Cena, količina porabe Ocena efektivnih stroškov 

Stroški osebja (za upravljanje, čiščenje, 
servisiranje, kontroliranje, brez 
administracije) 

Odstotek investicijskih stroškov 
proizvodnje toplote 

Okoli 1,5% investicijskih stroškov 
proizvodnje toplote (AT: pogoj v skladu s 
[20] najmanj 2,2 € na proizvedeno MWh 
toplote) 

Odstranjevanje pepela Porabljeno gorivo, vsebnost pepela, 
način odstranjevanja 

Ocena dejanskih stroškov 

Pristojbine za koncesijo, najem, zakup, 
dimnikar oz. meritve dimnih plinov 

Odvisno od posameznega primera Ocena dejanskih stroškov 

Drugi stroški v skladu s tabelo 11.1 Odstotek investicijske vsote 0,5 – 1,5% celotne investicije 
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Tabela 11.3  Orientacijske vrednosti amortizacijske 
dobe in stroški vzdrževanja po VDI 2067. 
Amortizacijsko dobo, ki pride v poštev za izračun 
gospodarnosti, se določi skupaj z investitorjem in 
morebiti z možnimi financerji (bankami, ustanovami za 
subvencioniranje itd.) 
 
Obrazložitev: * vključno z regulacijo in krmilnim sistemom; 
ugotovljena srednja vrednost amortizacijske dobe mora biti 
ponderirana z načrtovanimi stroški posameznih sklopov. 
 
Sklop Amortizacijska 

doba 
leta 

Spec. stroški 
vzdrževanja 

% 

Deli postrojenja, povezani 
z lesom * 

20 3 

Deli postrojenja, povezani 
s konično obremenitvijo * 

20 2 

Hidravlika 20 2 

Električne in hišne 
instalacije 

20 2 

Gradbena dela in 
komunalna ureditev 

50 1 

Glavno omrežje (vključno 
cevovodi in zemeljska 
dela) 

40 1 

Toplotna postaja 30 2 

Vozila 15 3 

Projektiranje srednja vrednost 0 

 

11.4 Izračun proizvodnih 
stroškov toplote po anuitetni 
metodi 

 
Za analizo energetskih sistemov, ki imajo praviloma 
dolgo amortizacijsko dobo in za katere je torej 
pomembna porast cen in druge bodoče spremembe 
vhodnih podatkov, priporočamo uporabo dinamične 
metode izračuna. Pri tem postopku se oceni 
spremembe, ki se jih pričakuje v opazovanem obdobju, 
ali pa se jih poda na podlagi statističnih povprečnih 
vrednosti, da bi se lahko napovedalo letne stroške za 
celotno amortizacijsko dobo postrojenja. V nasprotju s 
tem se statični postopki osredotočijo zgolj na razmere, 
ki so dane v trenutku realizacije postrojenja. Pri 
opazovanih obdobjih, ki so praviloma najmanj 15 let, se 
lahko tukaj pokažejo očitne spremembe v primerjavi z 
dinamičnim postopkom.  
 
Pri dinamičnem postopku se pogosto lahko izhaja iz 
poenostavljenih predpostavk, tako da se lahko za 
izračun gospodarnosti uporabi enostavne empirične 
formule in s tem obseg izračunov ni bistveno višji kot pri 
statičnih postopkih.  
 
Najpomembnejše dinamične metode izračuna so 
sledeče: 
 
 Metoda neto sedanje vrednosti kapitala; 
 Anuitetna metoda; 
 Metoda interne stopnje donosa.  

 
Običajna metoda, ki se jo uporablja za izračun stroškov 
proizvodnje toplote pri energetskih sistemih, je 
anuitetna metoda. V okviru smernice VDI 2067 [25] je ta 

metoda običajni postopek. Njena uporaba je podrobno 
opisana v smernici VDI 2067. S to metodo se ugotavlja 
povprečne letne stroške, ki se pojavijo v opazovanem 
obdobju. Za ugotavljanje, ali neko postrojenje lahko 
obratuje gospodarno, samo ta postopek praviloma ne 
zadostuje (glej tudi poglavje 11.6). Nadaljnje koristne 
osnove in navodila za uporabo anuitetne metode so na 
razpolago v dokumentaciji Impuls-programa RAVEL: 
»Metode analize gospodarnosti energetskih sistemov« 
[73] in »RAVEL se izplača« [74]. 
 
Sledeči vhodni podatki so pomembni za izračun 
gospodarnosti: 
 
 investicijski stroški I projekta, za katerega se dela 

izračun [€], 
 amortizacijska doba n investicij (v letih) , 
 letni obratni stroški A investicij: 

− Stroški goriva 
− Stroški servisiranja in vzdrževanja ([€ /a] po 

sedanjih cenah), 
 obrestna mera i (kalkulacijska obrestna mera), 
 letni porast cen. 

 
V smernici VDI 2067 je opisan postopek izračuna, 
ki se ga lahko uporablja, če se predvideva različne 
stopnje porasti cen za stroške goriva in stroške 
vzdrževanja. V nadaljevanju zaradi poenostavitve 
predvidevamo enotni letni porast cen e. 

 
V veliko primerih so v nasprotju z metodo, ki je 
natančno opisana v smernici VDI 2067, možne 
naslednje poenostavitve: 
 
 investicije pridejo v poštev le na začetku 

opazovanega obdobja, 
 opazovano obdobje ustreza življenjski dobi 

investicije. To pomeni, da znotraj opazovanega 
obdobja ni potreben nakup nadomestnih delov in 
da na koncu opazovanega obdobja ni preostale 
vrednosti.  

 
Upoštevajoč te poenostavitve se letne stroške izračuna 
sledeče:  
 
K = I ⋅ a + A ⋅ d ⋅ a 
 
Pri tem pomeni:  
a) anuitetni faktor; Izračun po VDI 2067 ali ustreznih 

tabelah. Anuitetni faktor se izračuna iz kalkulacijske 
obrestne mere I in amortizacijske dobe n.  

d) Barwertfaktor (VDI 2067) ali faktor diskontnih vsot 
(Diskontierungssummenfaktor) (RAVEL); Izračuna 
se ga iz obrestne mere i, porasti cen e in 
amortizacijske dobe n. Izračun po VDI 2067 ali 
ustreznih tabelah. 

d•a) cenovno dinamični anuitetni faktor (VDI 2067) ali 
faktor srednje vrednosti (RAVEL). 

 
Amortizacijsko dobo in stroške vzdrževanja se lahko 
določi na podlagi tabele 11.3. Predvideno 
amortizacijsko dobo pa lahko določi tudi investitor, 
kreditodajalec ali možna ustanova za subvencije.  
 
 
 
 



11. Gospodarnost                                                                                                         Priročnik za projektiranje 
 

106                                                                                                                             3. del Temelji projektiranja 

Če amortizacijska doba ne ustreza opazovanemu 
obdobju, je treba to upoštevati sledeče: 
 
 Če so znotraj opazovanega obdobja potrebne 

nadomestne investicije, je treba k prvotni investiciji I 
prišteti gotovinsko vrednost. 

 Če ob koncu opazovanega obdobja amortizacijska 
doba še ni potekla, se investicija I zmanjša za 
gotovinsko vrednost neamortiziranega kapitala.  

 
Podrobnosti izračuna so opisane v smernici VDI 2067. 
Anuitetna metoda nudi pričakovane letne stroške. 
Proizvodni specifični stroški toplote dobimo, če delimo 
letne stroške z načrtovano letno proizvedeno toploto.  
 
Veliko projektantov je razvilo lastna orodja za izračun 
gospodarnosti. Poleg tega obstaja tudi orodje, ki je 
projektantom brezplačno na razpolago. Na primer: 
 
 Altener BIOHEAT: primerjava stroškov ogrevanja 

opirajoč se na standard VDI 2067 Standard (Excel 
delovna mapa) se dobi na spletnih straneh QM-
Kotlarne na les, glej stran 2.  

 Urad za zvezne gradnje in logistiko, Švica: EXCEL 
delovne mape »izračuni gospodarnosti«, se dobi na 
spletnih straneh QM-Kotlarne na les, glej stran 2.  

 Izračun gospodarnosti za daljinsko ogrevanje na 
biomaso (Excel delovna mapa) Na razpolago pri: 
Kommunalkredit Österreich, se dobi na spletnih 
straneh QM-Kotlarne na les, glej stran 2.  

 Drugo orodje je navedeno na spletnih straneh QM-
Kotlarne na les, glej 2. stran.  

 
V praksi se pogosto uporablja anuitetno metodo, ne da 
bi se upoštevalo porast cen (inflacijo). Kot kalkulacijsko 
obrestno mero se v takem primeru večinoma uporabi 
aktualno obrestno mero za bančne kredite. Pri takem 
vidiku postane anuitetna metoda sorazmerno 
nenatančen statičen način obravnavanja, ki ne 
upošteva bodočih sprememb podatkov. Kot kaže primer 
v tabeli 11.5, lahko to vodi do znatnih napak pri 
primerjavi dveh sistemov ogrevanja.  
 

11.5 Primerjava različic 
 
Za določitev proizvodnih stroškov toplote kotlarne 
na les se lahko uporabi postopek, opisan v poglavju 
11.4 smernice VDI 2067. Pri tem je treba razlikovati, ali 
se računa proizvodne stroške toplote za prvo leto 
obratovanja (porast cen ni pomembna), ali povprečne 
proizvodne stroške toplote celotnega opazovanega 
obdobja (nominalni način obravnavanja). Le nominalni 
način obravnavanja zagotavlja čim bolj natančno 
določitev proizvodnih stroškov toplote v celotnem 
opazovanem obdobju.  
 
Pri primerjavi različic z alternativnimi dobavitelji 
toplote se lahko uporabi metodo izračuna s tistim 
načinom obravnavanja (glej spodaj), katere izvedba je 
bistveno enostavnejša od nominalne. Ob tem je treba 
upoštevati, da se odnos med različnimi stroški 
opazovanih sistemov proizvodnje toplote sicer pravilno 
odraža, proizvodni stroški toplote, ki jih pri tem 
ugotovimo, pa ne ustrezajo dejanskim stroškom, ki jih 
lahko pričakujemo. Razlog je v tem, da stroški vezani 
na kapital zaradi zastavljene realne obrestne mere 
padejo nižje, zato pa porast cen sploh ni zastavljen. 

Tudi pri realnem načinu obravnavanja je treba zaradi 
enostavnejše uporabe izvesti še dodatne 
poenostavitve: predpostavlja se, da se postrojenja 
nadomesti po poteku amortizacijske dobe in sicer za 
realno enake cene kot pri prvotnih investicijah. 
Upoštevati je treba, da se amortizacijske dobe pri 
različicah bistveno razlikujejo. Opazovano obdobje 
mora potem ustrezati najdaljši povprečni amortizacijski 
dobi različnih različic. Nadaljnji napotki, kako se lahko 
primerja različice z različnimi amortizacijskimi dobami, 
so na razpolago v »RAVEL se izplača« [74].  
 
Pri primerjavi proizvodnih stroškov toplote različnih 
sistemov ogrevanj preko daljšega obdobja se lahko 
izhaja iz tega, da se splošna stopnja inflacije in 
obrestna mera spreminjata približno vzporedno, to 
pomeni, da pri stalnih podražitvah tudi obrestne mere 
ostajajo konstantne. Potem se lahko poenostavljeno 
računa s t. i. realno obrestno mero. Realne obresti 
predstavljajo obrestovanje, ki sega preko splošne 
stopnje podražitev in približno izhaja iz razlike med 
obrestno mero in stopnjo podražitev.  
 
Primer: Če so nominalne obresti 5% pri splošni 
podražitvi v višini 3%, dobimo realno obrestno mero v 
višini 2%. V Švici je dolgoletno povprečje te realne 
obrestne mere med 2 in 3%. Pri izračunu gospodarnosti 
se zatorej obrestne mere in stopnje inflacije ne sme 
določiti medsebojno neodvisno, glej okvir.  
 
Realni in nominalni način obravnavanja pri 
primerjavi proizvodnih stroškov toplote različnih 
sistemov ogrevanja.  
 
Pri izračunu se obrestne mere in stopnje inflacije ne 
sme določiti medsebojno neodvisno, saj sta tesno 
povezani. Treba je razlikovati med realnim in 
nominalnim načinom obravnavanja.  
 
Pri nominalnem načinu obravnavanja (VDI 2067) se pri 
ugotavljanju stroškov/donosov kasnejših let upošteva 
podražitev. V tem primeru je treba kot kalkulacijsko 
obrestno mero vstaviti efektivno obrestno mero za 
bančne kredite.  
 
Pri poenostavljenem realnem načinu obravnavanja se 
preko celotnega opazovanega obdobja računa s 
sedanjimi cenami. V tem primeru je treba kot 
kalkulacijsko obrestno mero vstaviti realno obrestno 
mero (= razlika med obrestno mero in stopnjo inflacije; 
praviloma 2 – 3%).  
 
Če se upošteva zgoraj navedena pravila, vodita realni 
in nominalni način obravnavanja do kvalitativno enakih 
rezultatov. Če se pri realnem načinu obravnavanja kot 
kalkulacijsko obrestno mero vstavi efektivno obrestno 
mero za bančne kredite, se pri primerjavi sistemov 
ogrevanja pokažejo bistvena odstopanja. To prikazuje 
primer v tabeli 11.5. »Mešani način obravnavanja« vodi 
do bistvenih odstopanj. Različica z velikimi investicijami 
in nizkimi obratnimi stroški je pri tem znatno postavljena 
v bistveno slabši položaj, saj pri obratnih stroških ni 
upoštevana porast stroškov.  
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Če se pri primerjavi proizvodnih stroškov toplote 
različnih sistemov ogrevanja ne upošteva 
podražitev, je treba kot kalkulacijsko obrestno mero 
vstaviti realno obrestno mero. 
 
 
Da bi se pri primerjavi energetskih sistemov lahko 
upoštevalo ekološki vidik, se v Švici eksterne stroške 
pogosto upošteva v obliki kalkulacijskih pribitkov ceni 
energije. Eksterni stroški so tisti stroški, ki jih 
povzročajo fosilni viri energije, vendar niso vsebovani v 
ceni, temveč jih nosi skupnost (na primer škoda na 
okolju).  
 
Tabela 11.4 prikazuje pribitke ceni energije, ki jih v Švici 
uporabljajo država in kantoni.  
 
 
 
 
 

Tabela 11.4  Pribitki ceni energije za upoštevanje 
eksternih stroškov v Švici (stanje 1997) v skladu z BFE 
in BUWAL) 
 
Vir energije Primer cene 

energije 
Pribitek ceni 

energije 
Primer cene 

energije z 
eksternimi 

stroški 

 Rp/kW h Rp/kW h Rp/kW h 

Kurilno olje 5,5 4,5 10,0 

Zemeljski plin 6,0 3,0 9,0 

Les 4,0 1,5 5,5 

El. energija 15,0 5,0 20,0 
 
Rp = 1/100 CHF 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 11.5  Primer primerjave proizvodnih stroškov toplote različnih sistemov ogrevanja po anuitetni metodi  
 
Nominalni in realni način obravnavanja vodita do enakega kvalitativnega rezultata. »Mešani način obravnavanj« vodi 
do znatnih odstopanj in zapostavlja različico z visokimi investicijskimi stroški. 
 

 nominalni način 
obravnavanja 

realni način obravnavanja mešani način obravnavanja 

 primer A primer B primer A primer B primer A primer B 
Vhodni podatki     
Sedanji investicijski stroški (€) 880.000 100.000 880.000 100.000 880.000 100.000
Sedanja cena goriva [€/MWh] 30 50 30 50 30 50
Poraba goriva [MWh/a] 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Stroški goriva 1 leto [€/a] 60.000 100.000 60.000 100.000 60.000 100.000
Opazovani čas = amortizacijska doba 
[a] 

30 30 30 30 30 30

Stopnja inflacije [%] 4 4 4 4 4 4
Bančna obrestna mera [%] 7 7 7 7 7 7

Izračun z različnimi načini 
obravnavanja 

    

Kalkulacijska obrestna mera 7 7 3 3 7 7
Podražitev vstavljena v izračun 4 4 0 0 0 0
Anuitetni faktor a 0,0806 0.0806 0,0515 0,0510 0,806 0,806
Faktor gotovinske vrednosti d 19,3 19,3 19,6 19,6 12,4 12,4
Faktor srednje vrednosti /cenovno 
dinamični anuitetni faktor d•a 

1,55 1,55 1,00 1,00 1,00 1,00

Letni stroški kapitala [€/a] 70.928 8.060 45.320 5.100 70.928 8.060
povprečni letni stroški goriva [€/a] 93.093 155.155 60.000 100.000 60.000 100.000
Skupni letni stroški [€/a] 164.021 163.215 105.320 105.100 130.928 108.060
A dražji od B [%] 0 0 17

11.6 Predračunski bilanci stanja 
in uspeha  

 
Ocena gospodarnosti projekta »toplota iz lesa« se ne 
more opirati le na izračun povprečnih proizvodnih 
specifičnih stroškov (lastne cene) toplote. Tudi če so 
proizvodni specifični stroški toplote za daljše opazovano 
obdobje (na primer 20 let) nižji od donosov iz prodaje 
toplote, pa se lahko zgodi, da možne izgube prvih let 
obratovanja ne morejo biti pokriti s dobički kasnejših let. 
Podjetje bo moralo na primer že v prvih letih 
obratovanja prijaviti stečaj, še preden bi lahko realiziralo 
pričakovane dobičke. Za izračun gospodarskega 
razvoja projekta »toplota iz lesa« je treba za to vedno  

 
izdelati predračunski bilanci stanja in uspeha, ki za 
opazovano obdobje (na primer 20 let) prikazujeta 
gospodarsko situacijo vsakega posameznega leta.  
 
Izračun predračunskih bilanc stanja in uspeha je lahko 
sodi v pristojnost in odgovornost tako projektanta kot  
 
investitorja. Ustrezno delitev nalog je treba natančno 
opredeliti ob začetku projekta. Ker pa robni pogoji, ki so 
specifični za projekt (kot na primer struktura in 
priključna gostota toplovodnega omrežja) močno 
vplivajo na gospodarnost, večino za to potrebnih 
podatkov pa posreduje projektant, bi moral slednji v 
vsakem primeru aktivno sodelovati pri procesu 
gospodarske optimizacije.  
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Za izdelavo predračunskih bilanc stanja in uspeha so 
na razpolago naslednja orodja, ki so razpoložljiva na 
spletnih straneh QM-Kotlarne na les, glej stran 2: 
 
 Poslovni načrt za kotel na les: pri Holzenergie 

Schweiz, naslov glej stran 2; 
 Izračun gospodarnosti za daljinsko ogrevanje na 

biomaso (Excel preglednica), pri Kommunalkredit 
Österreich; 

 Bilanci stanja in uspeha sta podrobno opisani v 
okviru zbirke primerov.  

Upoštevanje podražitev v predračunskih bilancah 
stanja in uspeha  
 
 
Tudi pri izdelavi bilanc stanja in uspeha za posamezna 
leta je treba razčistiti, ali in kako se bo upoštevalo 
podražitve. Tukaj se ne da uporabiti enostavnega 
realnega načina obravnavanja, glej poglavje 11.5. 
Razlog: pri visoki stopnji inflacije je razlika med realno 
obrestno mero in bančno obrestno mero visoka. Ravno 
tako visoko je potem tudi breme zaradi obresti v prvih 
letih. Uporaba realne obrestne mere bi lahko predvsem 
v prvih letih vodila do popačenja resničnosti, saj bi se 
tendenčno izračunalo prenizke stroške kapitala.  
 
Če se podražitev sploh ne upošteva (nominalna 
obrestna mera brez rasti cen), bo v predračunskem 
izkazu uspeha breme zaradi obresti (v primerjavi z 
dohodki) izpadlo malo višje kot kasneje v resnici. Če pa 
so podražitve nizke, se lahko to odstopanje v primerjavi 
z drugimi negotovostmi zanemari. Če se predračunski 
izkaz uspeha uporabi kot orodje za optimizacijo 
toplovodnega omrežja, potem se praviloma lahko 
zanemari podražitev. Podražitev vpliva tako na izdatke 
kot tudi na prejemke in je v primerjavi z drugimi 
negotovostmi zanemarljiva.  
 
Bilanci stanja in uspeha sta večinoma del 
dokumentacije (danes večinoma poslovni načrt), katero 
je treba predložiti potencialnemu kreditodajalcu. O 
domnevah glede obresti in podražitev se je treba 
posvetovati in dogovoriti z možnim kreditodajalcem.  
 
 

11.7 Poslovni načrt kotlarne na 
les 

 
Osrednja naloga investitorja, ki želi uresničiti projekt 
»toplota iz lesa«, je vzpostavitev profesionalnega 
vodstva, pri katerem kompetentni strokovnjaki vodijo 
posamezna področja poslovanja. Instrument, ki je 
potreben za financiranje in ki nudi informacije o 
kakovosti projekta, je poslovni načrt. Nudi informacije o 
razvoju projekta »toplota iz lesa« in omogoča oceno 
tveganj, ki pri tem nastajajo. Pri tem je pomembno 
prikazati učinke različnih različic postavitve omrežja. 
Poslovni načrt mora vedno vsebovati tudi predračunski 
bilanci stanja in uspeha, glej poglavje 11.6.  
 

 Poslovni načrt projekta »toplota iz lesa« mora 
nuditi informacije o naslednjih temah: 

 
 poslovna ideja, predvidene storitve na trgu, 
 struktura podjetja (pravna oblika, kapitalska 

struktura, lastniška struktura), 
 tehnični opis postrojenja »toplota iz lesa«, 
 odjemalci toplote (struktura strank, prostorska 

porazdelitev, pogodbena razmerja, itd.), 
 tržna situacija (konkurenca, možnosti razvoja), 
 marketing: Kako se bo prodajalo tržne storitve? 
 skrb za stranke, 
 situacija glede zavarovanj, 
 organizacija, odgovorne osebe in njihove izkušnje, 
 možnosti prometa in dobička, 
 potreba po financah, 
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 prikaz finančne situacije s pomočjo predračunske 
bilance stanja in uspeha za na primer 20 let, 

 prikaz tveganj. 
 
 
Poslovni načrt za kotel na les, izdelan pri 
Holzenergie Schweiz 
 
Različne institucija, na primer banke, predpisujejo 
strukturo poslovnega načrta, ki ga želijo, hkrati pa dajo 
na razpolago pripomočke za izračun (večinoma Excel-
tabela) za izdelavo bilance stanja in izkaza uspeha, na 
primer za 20 let. Pri tem je treba za vsako leto posebej 
navesti različne elemente stroškov in donosov. Ker je 
treba pri optimizaciji toplovodnega omrežja veliko 
parametrov spremeniti, je ta postopek zelo zahteven. 
Zato je ustanova Holzenergie Schweiz izdelala 
standardiziran poslovni načrt, posebej primeren za 
toplovodna omrežja [75]. Tukaj se stroške in elemente 
donosa posameznih let izračuna s pomočjo osnovnih 
podatkov toplovodnega omrežja in proizvodnje toplote. 
Bistveni osnovni podatki pri tem so: 
 
▪ struktura toplovodnega omrežja z navedbo dolžin 

tras glavnih in stranskih vodov, 
▪ dodelitev specifičnih stroškov in specifičnih izgub 

toplote na odsek voda, 
▪ podatki potencialnih odjemalcev toplote (potreba 

po toplotni moči, letna potreba po toploti, dodelitev 
k enemu odseku voda, trenutek priključitve, podatki 
o hišnem priključku in priključku na omrežje -
dodelitev h glavnemu vodu in trenutek priključitve), 

▪ investicijski stroški kotlovnice, 
▪ cena goriva. 
 
Z variacijo teh osnovnih podatkov se lahko z malo truda 
preveri učinke na predračunsko bilanco stanja in 
predračunski izkaz uspeha in s tem določi z vidika 
gospodarnosti optimalno toplovodno omrežje. 
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11.8 Ocena investicijskih 
stroškov 

 
Pomembno 
V nadaljevanju prikazani diagrami so mišljeni le kot prva 
ocena investicijskih stroškov. Nudijo prvo oporno točko, 
vendar se jih ne sme uporabiti za določitev investicijskih 
stroškov v okviru faze projektiranja kotlarne na les.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
S slikama 11.1 in 11.3 se lahko oceni celotne 
investicijske stroške toplovodnega omrežja. Slika 11.4 
ločeno prikazuje specifične investicijske stroške 
zalogovnika goriva v odvisnosti od bruto prostornine, ki 
ježe vključena v investicijske stroške proizvodnje 
toplote ob upoštevanju Q-zahtev za kakovost.  

 

 

 
 
 Vključeni so: skupine toplovodnega omrežja v kotlovnici, daljinsko toplovodno omrežje 
    do vključno s toplotno postajo (brez hišne centrale). 
 Vir:    Krivulja izdelana na podlagi podatkov obstoječih postrojenj v Švici. 
 
Slika 11.1 Specifični investicijski stroški toplovodnega omrežja v odvisnosti od priključne gostote 
 
 

 
 
Slika 11.2 Običajna lastniška razmerja pri posredni in neposredni predaji toplote 
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 Vključeni so:  kotlovnica, dimnik, hidravlična vezava, krmilni sistem/regulacija ter skladiščenje goriva z 

odjemom za mono postrojenja ali bivalentna postrojenja z ali brez hranilnika toplote.  
    Dimenzioniranje izpolnjuje Q-zahteve za kakovost E.4. 
 Vir:   Krivulja izdelana na podlagi podatkov obstoječih postrojenj v Švici. 
 
Slika 11.3 Specifični investicijski stroški proizvodnje toplote v odvisnosti od skupne potrebe po toplotni moči 
 
 

 
 

 Vključeni so: naprava za odjem in varnostne naprave. 
 Vir:   Krivulja izdelana na podlagi podatkov obstoječih postrojenj v Švici. 
 
Slika 11.4 Specifični investicijski stroški zalogovnika goriva v odvisnosti od bruto prostornine zalogovnika 
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11.9 Ocena specifičnih stroškov 
proizvodnje toplote (lastna 
cena) 

 
Pomembno 
V nadaljevanju prikazani diagrami so mišljeni le kot prva 
ocena investicijskih stroškov. Nudijo prve oporne točke, 
vendar se jih ne sme uporabiti za določitev investicijskih 
stroškov v okviru faze projektiranja kotlarne na les. 
 
Za natančno oceno gospodarnosti kotlarne na les je 
potrebna skrbna analiza letne potrebe po toploti in 
potrebe po toplotni moči (analiza situacije v 5. poglavju) 
s strani projektanta in finančne situacije s strani 
investitorja. Iz te analize situacije se lahko s pomočjo 
standardiziranega poslovnega načrta za kotlarne na les 
(poglavje 11.7) izračuna proizvodne stroške toplote in 
letne stroške kot tudi bilanco stanja in izkaz uspeha za 
trajanje obratovanja na primer 20 let.  
 
Postopek za grobo oceno proizvodnih stroškov 
toplote kotlarne na les 
 
Zaradi poenostavitve se proizvodne stroške toplote 
razdeli v stroške proizvodnje toplote, razvoda toplote in 
stroške goriva (glej sliko 11.5), s tem da stroški 
proizvodnje toplote in stroški razvoda toplote zajemajo 
stroške kapitala in splošne obratne stroške. Vhodni 
podatki, ki so potrebni za oceno proizvodnih stroškov 
kotlarne na les so kot primer za javno komunalno 
službo za centralno ogrevanje zbrani v tabeli 11.6. 
Analiza situacije za omenjeno službo za prodajo toplote 
v podeželski skupnosti pokaže letno potrebo po toploti 
za ogrevanje prostorov in toplo vodo v višini 5.000 MWh 
in potrebo po toplotni moči v višini 2,5 MW. Dolžna 
trase za priključitev možnih oz. zainteresiranih 
odjemalcev toplote je 2.650 Trm. Toplovodno omrežje 
deluje le med kurilno sezono pri dovodni temperaturi od 
70°C do 90°C. Z diagrami na sliki 11.5 so določeni 
specifični stroški proizvodnje in razvoda toplote ter 
goriva, ki so sešteti za oceno proizvodnih stroškov 
toplote. 
 

Stroški proizvodnje toplote iz diagrama 1 na sliki 11.5  
Potreba po toplotni moči in število obratovalnih ur z 
nazivno toplotno močjo določajo stroške proizvodnje 
toplote.  
Letna potreba po toploti v višini 5.000 MW h/a da pri 
potrebi po toplotni moči v višini 2,5 MW letno 2.000 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo. Specifični 
stroški proizvodnje toplote v skladu z diagramom 1 na 
sliki 11.5 so tako približno 2,4 Ct/kW hkoristne toplote. 
 
Stroški razvoda toplote iz diagrama 2 na sliki 11.5  
 
Priključna gostota in naselitvena struktura določata 
stroške razvoda toplote.  
Pri dolžini trase 2.650 Trm in letni potrebi po toploti v 
višini 5.000 MWh/a je priključna gostota 1,9 
(MWh/a)/Trm. Za lokacijo podeželska skupnost so 
specifični stroški razvoda toplote v glede na diagram 2 
na sliki 11.5 pribl. 1,9 Ct/kW hkoristne toplote. 
 
Stroški goriva iz diagramov 3a, 3b in 3c na sliki 11.5  
 
Cena goriva in vsota izgub proizvodnje toplote in 
toplovodnega omrežja določajo stroške goriva.  
Izgube toplovodnega omrežja izhajajo iz priključne 
gostote ter trajanja in temperaturnega režima 
obratovanja toplovodnega omrežja.  
Pri priključni gostoti 1,9 (MWh/a)/Trm in obratovanju 
zgolj med kurilno sezono pri dovodni temperaturi od 
70°C do 90°C so izgube toplovodnega omrežja glede 
na diagram 3a na sliki 11.5 približno 7,3%, glede na 
toploto, oddano v toplovodno omrežje.  
Vsota izgub proizvodnje toplote in toplovodnega 
omrežja pri letnem izkoristku kotlarne v višini 85% in 
izgub toplovodnega omrežja v višini 7,3% glede na 
diagram 3b na sliki 11.5 so približno 21% (preračunano 
na končno energijo, dovedeno kot les). 
Stroški goriva so pri cenah goriva v višini 2,8 Ct/ 
kW hkončne energije in skupnimi izgubami v višini 21% 
glede na diagram 3c na sliki 11.5 približno 3,6 
Ct/kW hkoristne energije. 
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Ocena proizvodnih stroškov toplote tako da sledeči rezultat:  
 
Stroški kapitala in splošni obratni stroški  2,4 Ct/kW hkoristne toplote    za proizvodnjo toplote  Slika 11.5, diagram 1 
 
Stroški kapitala in splošni obratni stroški  1,9 Ct/kW hkoristne toplote     za razvod toplote  Slika 11.5, diagram 2 
 
Stroški goriva  3,6 Ct/kW hkoristne toplote     za gorivo  Slika 11.5, diagram 3 (a, b, c) 
 
Proizvodni stroški toplote  =  7,9 Ct/kW hkoristne toplote 

 
 
 
Tabela 11.6 Vhodni in izhodni podatki za oceno proizvodnih stroškov toplote na primeru združenja za 
prodajo toplote 
 

Diagram Vhodni podatki  Izhodni podatki 

Št.  Podatki iz projekta    

 Proizvodnja toplote    

1 Skupna potreba po toplotni moči 2,5 MW   

1 Št. obratovalnih ur z nazivno toplotno 
močjo 

2.000 h/a   

3b Srednji letni izkoristek  85 %   

1 Stroški proizvodnje toplote   2,4 Ct/kW h 

     

 Razvod toplote    

 Skupna letna potreba po toploti 5.000 MWh/a   

 Dolžina omrežja 2.650 Trm   

2, 3a Priključna gostota 1,9 (MWh/a)/Trm   

 Lokacija podeželska skupnost    

 Dovodna temperatura 70-90 °C   

 Trajanje obratovanja toplovodnega omrežja kurilna sezona + TV    

3a Izgube toplovodnega omrežja'  7,3%  

2 Stroški razvoda toplote   1,9 Ct/kW h 

     

 Gorivo    

 Cena goriva 28 €/nm3   

 Kurilnost (W = 35%) 1.000 kW h/ nm3   

3c Cena goriva 2,8 Ct/kW h   

3b Izgube proizvodnje in razvoda toplote  21%  

 Potreba po končni energiji 6.329 MWh/a   

 Potreba po gorivu ''' 6.329 nm3/a   

3c Stroški goriva   3,6 Ct/kW h 

     

Proizvodni stroški toplote   7,9 Ct(kW hkoristne toplote)

    

' Glede na toploto, oddano v omrežje    

'' Glede na dovedeno energijo (končna energija)    

''' Za kritje potrebe po koristni toploti in izgub    
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Slika 11.5 Diagrami za oceno proizvodnih stroškov toplote (lastne cene) kotlarne na les 
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Predpostavke Diagram 1: Proizvodnja toplote 
Investicijski stroški vsebujejo: kotle, kotlovnico s 
hidravlično vezavo in dimnikom, zalogovnik goriva z 
odjemom (dimenzioniranje v skladu s Q-Zahtevami za 
kakovost E.4). Velja za monovalentna in bivalentna 
postrojenja z ali brez hranilnika toplote, če se 80 – 90% 
potreb po toploti krije z lesom.  
Kot anuitetni faktor za določitev stroškov kapitala se 
predpostavlja a = 0.10.  
Splošne obratovalni stroške proizvodnje toplote se 
določi v skladu s sliko 11.6.  
Izgub proizvodnje toplote se ne upošteva pri številu 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo temveč pri 
stroških goriva. Izguba moči je praviloma nizka v 
primerjavi s potrebo po toplotni moči in se je zato ne 
upošteva.  
 
Predpostavke Diagram 2: Toplovodno omrežje 
Investicijski stroški vsebujejo: razvod daljinskega 
toplovodnega omrežja v kotlovnici in omrežje toplovoda, 
vključno s toplotnimi postajami, brez hišnih central. 
Kot anuitetni faktor za določitev stroškov kapitala se 
predpostavlja a = 0.08.  
Splošne obratovalne stroške proizvodnje toplote se 
določi v skladu s sliko 11.6. 
Izgube toplovodnega omrežja se upošteva pri stroških 
goriva. 
 
Predpostavke Diagram 3 (a, b, c): Gorivo 
Upošteva se izgube proizvodnje toplote in toplovodnega 
omrežja, kurilnost in cena goriva.  
Eksternih stroškov se ne upošteva.  
Urna postavka osebja za upravljanje: približno 40 €/h 
(60Fr/h)  
Stroški električne energije: približno 13 Ct/kW h (20 
Rp./kW h) 
 
Ocena splošnih obratovalnih stroškov 
Slika 11.6 omogoča oceno splošnih obratnih stroškov 
kotlarn na les na podlagi potrebe po toplotni moči in 
števila obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo. To 
vsebuje vse obratne stroške razen stroškov goriva.  
Izračunane celotne obratne stroške se lahko do 4/5 
dodeli proizvodnji toplote in do 1/5 toplovodnemu 
omrežju. Če toplovodno omrežje ne obstaja, so splošni 
obratni stroški kotlarne na les torej 4/5 vrednosti, 
razbrane iz diagramov 
 
 

 
 
 
Slika 11.6 Splošni obratovalni stroški (vzdrževanje, 
pomožna energija, administracija, zavarovanje, brez 
stroškov goriva) kotlarn na les s toplovodnim omrežjem 

v odvisnosti od potrebe po toplotni moči in števila 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo kot 
parametroma.  
Osnova za izračun: Ciljne in empirične vrednosti 
postrojenj iz Švice. 
 
Splošne obratovalni stroške se podaja tudi kot odstotek 
investicijskih stroškov, glej tabelo 11.3. 
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12 Lesno gorivo 

12.1 Vsebnost vode in vlažnost 
lesa 

 
Vsebnost vode v gorivu 
 
Les vedno vsebuje določen delež vode, ki je med 
drugim odvisen od vrste lesa, časa sečnje v gozdu, 
kraju in trajanju skladiščenja. Delež vode je lahko zelo 
različen in bistveno vpliva na kakovost zgorevanja lesa. 
Delež vode je sestavljen iz nakopičene vode na stenah 
celice, v votlih delih celice in vmesnih prostorih med 
celicam. Poleg tega lahko nadaljnja zunanja voda 
(padavine, kondenzat, itd.) poveča delež vode v gorivu.  
 
Delež vode se navaja kot vsebnost vode ali kot vlažnost 
lesa. Ti podatki se razlikujejo zaradi različnih velikosti, 
na katere se navezujejo. Pri vsebnosti vode je to masa 
vlažnega lesa, pri vlažnosti lesa delež vode glede na 
suho substanco lesa (atro).  
 
 Vsebnost vode W opredeljujemo kot razmerje med 

kg vode in kg vlažnega lesa; 
 
 Vlažnost lesa u označuje razmerje med kg vode in 

kg absolutno suhe (atro) substance lesa.  
 
Na področju energetskega koriščenja lesa se v prvi vrsti 
navaja vsebnost vode goriva. Določanje vlažnosti lesa 
preko suhe substance je manj običajno, pri prodaji 
industrijskega lesa po masi pa je to priznan postopek.  
 
Vsebnost vode 
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Indeks W pri tem stoji za vodo, indeks B za gorivo. 
Podatke se navaja kot decimalna števila ali v [%], iz 
tega pa izhajajo naslednji preračuni: 
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Skupna vsebnost vode v lesu (področje jedra in 
področje beljave) pri sveže posekanem lesu iz gozda je 
približno: pri mehkem lesu ML (smreka, jelka, bor, 
duglazija) 45-55%; pri trdem lesu TL (bukev, hrast) 40–
45% (glej tabelo 12.9). Posebno suho gorivo so lesni 
peleti, katerih vsebnost vode večinoma ne presega 
10%.  

 
Odvisno od uporabljenega kurišča (kurišče z 
rešetko/spodnjim odgorevanjem) določena vsebnost  
 
vode v gorivu ne sme biti presežena, glej poglavje 
14.1.1.  
 
Vsebnost vode je med drugim bistveni dejavnik za 
sposobnost skladiščenja oz. obstojnost predelanega 
goriva, za potrebo sušenja (eventualno mešanje) in 
višino kurilnosti. Predelana goriva z vsebnostjo vode 
pod 30 (35)% veljajo kot bolj obstojna za skladiščenje.  
 
Pri (vmesnem) skladiščenju goriva je posebej 
pomembno, da se med stalnim procesom sušenja čim 
bolj izogiba dodatni navlažitvi oz. ponovni navlažitvi 
med drugim zaradi vremenskih vplivov (dež, sneg, led) 
in da se prepreči kondenzacijo. Po potrebi je treba 
izvesti ustrezne ukrepe (skladiščenje pod streho, 
transport v zaprtih zabojnikih, prezračevanje silosa).  
 
Ponovna navlažitev, ki vodi do vsebnosti vode, ki je 
znatno višja od tiste, dosežene pri stalnem procesu 
sušenja, ni dovoljena.  
 
Pri sekancih se ponovno navlažitev odkrije z oceno 
prereza delcev goriva na pogled. Zunanja plast delcev 
goriva je v takem primeru očitno bolj temna kot jedro.  
 
Pogoj glede vsebnosti vode goriva, na primer W 50, je 
dosežen takrat, ko vsebnost vode vsakega vzetega 
vzorca goriva ne presega navedenega področja, na 
primer 20 – 50%, ali ne leži pod njim.  
 
Kadar se posamezna goriva z različno vsebnostjo vode 
predela v mešano gorivo, mora imeti mešano gorivo 
enakomerno homogeno porazdelitev vsebnosti vode. 
Vsebnost vode različnih vzorcev goriva lahko od 
sprednje vrednosti odstopa sledeče:  
 
 pri postrojenjih z močjo kotla do 2 MW največ + 

10%; 
 
 pri postrojenjih z večjo močjo kotla od 2 MW največ 

+ 15%. 
 
Lesni peleti nikakor ne smejo priti v stik z vodo. So 
močno higroskopski in bi pri vsebnosti vode 15% in več 
razpadli, s tem pa se ne bi dalo več zagotoviti 
nemotenega obratovanja kotla na les. Zato morajo biti 
pri skladiščenju in pretovarjanju lesnih peletov 
skladiščne in manipulacijske površine suhe. Treba je 
preprečiti kondenzacijo. Normalna vlaga v zraku ni 
problematična.  
 
Določanje vsebnosti vode  
 
Količina goriva vzorca goriva za določanje vsebnosti 
vode je 1 kg. Določanje vsebnosti vode poteka s 
tehtanjem vlažnega vzorca, sušenjem vzorca in 
tehtanjem suhega vzorca. Natančno vsebnost vode se 
določi s 24-urnim sušenjem v sušilni omari pri 102°C do 
105°C. Grobo vsebnost vode se lahko določi tudi v 
pečici, pri kateri je možno dovolj natančno nastaviti 
temperaturo. Pri tem se na tanko pokrije pekač s 
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sekanci. Nato se jih suši dokler masa ni konstantna. 
Vrata pečice se pri tem rahlo odpre, da lahko vodna 
para izstopi. Pri zelo vlažnem lesu traja sušenje 
praviloma najmanj 6 ur, pri suhem lesu se lahko 
konstantnost mase doseže že po pribl. 2 urah, glej tudi 
v prilogi 28. poglavje. 
 
Določanje vsebnosti vode v lesnem gorivu po metodi 
sušilne omare je zelo razširjeno in dovolj natančno. 
Vendar pa je tudi precej dolgotrajno. Alternativa so 
lahko metode za hitro določanje. V ta namen je na trgu 
veliko naprav, ki delajo na različnih principih in so bolj 
ali manj dobre za določanje vsebnosti vode pri lesnih 
gorivih.  
 
Postopke za določanje vsebnosti vode se lahko deli na 
neposredne in posredne postopke. K neposrednim 
postopkom sodijo termogravimetrični postopki: že 
omenjen postopek sušilne omare, sušenje z 
zamrzovanjem, sušenjem z infrardečimi žarki in sušenje 
z mikrovalovi. Pri teh postopkih se vsebnost vode 
vzorca določa po termični ali kemično-analitični poti. Pri 
posrednih postopkih se vsebnost vode pogosto določi 
na podlagi ocen, navezujoč se na referenčni postopek 
in večinoma brez uničenja ali spreminjanja vzorca 
meritve. Sem sodijo električni postopki (kapacitivno ali 
postopek z mikrovalovi), optični postopki (postopek z 
infrardečo refleksijo), higrometrični postopki (postopek 
izenačevanja vlažnosti zraka), termični postopki in 
akustični postopki). 
 
Nekaj naprav za hitro določanje je treba pred meritvijo 
umeriti, drugi so vnaprej umerjeni in se jih lahko takoj 
uporabi, vsebnost vode pa se lahko takoj odčita na 
primer na podlagi tabel. Umerjanje vzame dodaten čas, 
vendar pa lahko dovoli upoštevanje dodatnih vplivnih 
velikosti, kot na primer različna nasipna gostota. Hitri 
postopki določanja, ki so neporušni, so pogosto bolj 
nenatančni kot različni postopki sušenja.  
 
Niso vsi postopki enako primerni za določanje vsebnosti 
vode sekancev in lesnih peletov. Pri izbiri postopka je 
treba paziti, da mora biti le-ta primeren za predvideno 
področje vsebnosti vode. Pri sekancih lahko nasipna 
gostota, zrnatost, porazdelitev po velikosti in delež iglic 
vplivajo na rezultat in natančnost meritev. Nekatere 
naprave na take vplive reagirajo bolj občutljivo kot 
druge. Določeni postopki so primerni le za neprekinjeno 
dinamično merjenje (princip infrardeče refleksije), 
vendar pa se zdi, da se jih o dalo razviti tudi za 
stacionarno uporabo. Postopki, ki so bili razviti za 
premogovna goriva, so pogosto le pogojno uporabni za 
določitev vsebnosti vode v lesnem gorivu.  
 
Vsebnost vode praktično ne vpliva na prostornino lesa, 
bistveno pa se spremeni masa. Če se les obravnava po 
prostornini, potem vsebnost vode le malo vpliva na 
vsebnost energije. Vsebnost energije enega 
prostorninskega nasutega metra gozdno svežih 
sekancev je le za pribl. 10% nižja od vsebnosti energije 
zračno suhih sekancev. Če se obračunava po masi, je 
treba nujno upoštevati vpliv vsebnosti vode.  
 

Tabela 12.1  Preračun vsebnost vode – vlažnost lesa 
 

Vsebnost vode W Vlažnost lesa u 

% % atro 

0 0 

20 25 

25 33 

40 67 

50 100 

60 150 
 
 
Tabela 12.2  Značilna vsebnost vode različnih vrst lesa 
 
Izbor W u 

 % % atro 

Neobdelani sekanci   

sveži iz gozda 40 – 55  67 – 122  

v gozdu sušena hlodovina 30 – 40  43 – 67 

skladiščeni pod streho 20 – 30  25 – 43  

zračno suhi 15 – 20  18 – 25  

Ostanki lesa iz žag 25 – 60  33 – 150  

od tesarstva 13 – 20  15 – 25  

od mizarstva 7 – 17  7 – 20  

 

12.2 Kurilnost 
 
Vsebnost energije lesa se praviloma navaja z (spodnjo) 
kurilnostjo Hu. (Spodnja) kurilnost je energija, ki se 
sprosti pri zgorevanju enega kilograma vlažnega lesa, 
če se dimni plini ohladijo na izhodiščno temperaturo in 
se voda v dimnih plinih nahaja kot para. Zgorevalna 
toplota (zgornja kurilnost) HO vsebuje dodatno še 
kondenzacijsko (uparjalno) toploto vode ∆hv, ki se 
sprošča pri kondenzaciji na izhodno temperaturo.  
 
Zgorevalno toploto se lahko določi z meritvami v 
kalorimetru. Kurilnost se nato lahko ob upoštevanju 
uparjalne toplote vode izračuna iz zgorevalne toplote: 
 

HU = HO – XW ∆hV [MJ/kg] 
 
XW označuje količino vode v dimnih plinih, ki izvira iz 
vode, ki nastane pri oksidaciji vodika v gorivu in iz vlage 
v gorivu, torej velja: 
 

W
M

M
CX

H

W
HW +=   

 
S tem da prvi člen upošteva vodo iz H (vodika) v gorivu, 
drugi člen pa popisuje grobo vlago goriva. Pri gorivih, ki 
vsebujejo vodik, je torej kurilnost za absolutno suha 
goriva nižja kot zgorevalna vrednost.  

cH  masni delež vodika v suhem gorivu 
MW molska masa vode 18.0 kg/kmol 
MH  molska masa lesa 24.6 kg/kmol 
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Zgorevalna toplota HO (zgornja kurilnost): 
 
Količina energije, ki se pri zgorevanju enega kilograma 
goriva sprosti kot ohlajevalna in uparjalna toplota 
dimnih plinov, torej s hlajenjem dimnih plinov na 
izhodno oz. standardno temperaturo, s tem da se voda 
v dimnih plinih nahaja v tekočem agregatnem stanju. 
 
Kurilnost HU (spodnja kurilnost): 
 
Količina energije, ki se pri zgorevanju enega kilograma 
goriva sprosti kot ohlajevalna toplota dimnih plinov, torej 
s hlajenjem dimnih plinov na izhodiščno temperaturo 
(oz. na za opredelitev določeno standardno 
temperaturo), s tem da se voda v dimnih plinih nahaja v 
obliki pare. 
 
Kurilnost vlažnih goriv 
 

( )

( )
u

uhH
uH

WhWHWH

v
u

vu

+
∆−

=

∆−−=

1

)1(

atrou 

atrou 

 

 
Hu atro kurilnost z majhno vsebnostjo vode v MJ/kg SS 
W vsebnost vode v kg/kg 
∆hv uparjalna toplota vode =2,442 MJ/kg pri 25°C 

(standardna temperatura za termo kemične 
meritve) 

 
Za tipični les pri 25°C: 
 

( ) [ ]kg/MJ
u1

u442,23,18
uHu +

⋅−
=  

 
Namesto z MJ/kg se računa tudi z kW h/kg (1 kW h = 
3,6 MJ). 
 
Primer 
 
Vsebnost vode W = 15%, vlažnost lesa u = W/(1-W) = 
0,15/(1-0,15)=0,176=17,6% 
 

kWh/kg  2,4kg/MJ  2,15
176,01

176,0442,23,18
Hu ==

+
⋅−

=  

 
Kurilnost HU atro absolutno suhega lesa je povprečno 
18,1 MJ/kg (5,0 kW h/kg) za listnata drevesa in 19,0 
MJ/kg (5,3 kW h/kg) za iglavce. Za izračun z značilnim 
lesom (CH1.44O0.66) je kurilnost 18,3 MJ/kg (5,1 
kW h/kg) [76]. Kurilnosti steblastih (trstičnih) goriv so 
deloma malenkostno nižje, značilna vrednost je okoli 17 
MJ/kg (4,7 kW h/kg) za travo, 17,5 MJ/kg (4,9 kW h/kg), 
za slamo okoli 18 MJ/kg (5,0 kW h/kg) za kitajsko trsje 
(Miscanthus giganteus).  
 
Če je znana elementarna analiza goriva, se lahko 
zgorevalno vrednost goriva približno izračuna s sledečo 
formulo, ki je zelo natančna za goriva iz biomase [44]: 
 

[ ]MJ/kgSS X0211,0X1034,0

X0151,0X1005,0X1783,1X3491,0H

pepelO

NSHCO

⋅−⋅−

⋅−⋅−⋅−⋅=
 

 

Pri tem pomeni:  
 
HO  zgorevalna toplota v MJ/kg suhe substance (SS) 
 
Xi  masni delež ogljika, (C), vodika (H), žvepla (S), 

dušika (N), kisika (O) in pepela v% mase SS  
 
Z naraščanjem vsebnosti vode se vsebnost energije v 
prostorninskem nasutem metru rahlo zmanjšuje, saj 
mora voda, ki se nahaja v lesu, pri zgorevanju izpareti. 
Kotli s kondenzacijo vode v dimnih plinih prenesejo del 
te uparjalne toplote na vodo, glej poglavje 14.2.2. Trd 
les listavcev ima zaradi visoke gostote višjo vsebnost 
energije na prostornino od iglavcev. Vendar so razlike 
med iglavci in listavci, navezano na suho maso, 
majhne.  
 
Pri lesnem gorivu iz lesno predelovalne industrije je 
oblika in vsebnost vode zelo različna, odvisno od 
izvora. Ostanki žaganja (1. stopnja predelave) imajo 
praviloma visoko vsebnost vode, medtem ko so ostanki 
lesa tesarskih in mizarskih delavnic (2. stopnja 
predelave) večinoma zelo suhi. Odvisno od vrste 
predelave se lahko pri ostankih lesa iz tesarskih in 
mizarskih delavnic pokažejo skrajno velike razlike glede 
zrnatosti (od polen do prahu) in nasipne gostote. Temu 
ustrezno se pri kurilnosti na prostornino kažejo razlike 
do faktorja 10. Dimenzioniranje kurišč za ostanke lesa 
mora torej upoštevati posebne danosti posameznega 
obrata.  
 
Tehnično uporabna so goriva s kurilnostjo od okoli 5 
MJ/kg (1,38 kW h/kg) naprej, kar ustreza vsebnosti 
vode okoli 64%. Pri vsebnosti vode okoli 88% postane 
kurilnost 0, kot izhaja iz relacije za HU (W).  
 
Ker se je voda v dimnih plinih zgorevalnih procesov 
nekoč nahajala le v obliki pare in se ni dobilo nazaj 
kondenzacijske (uparjalne) toplote, se je v nemško 
govorečem prostoru za navedbo izkoristkov uveljavila 
kurilnost kot referenčna mera. Pri kotlu s kondenzacijo 
vode v dimnih plinih (se označuje tudi kot 
kondenzacijski kotel) so zato možni izkoristki nad 
100%.  
 
Čeprav se kurilnost na enoto mase pri različnih 
biogenih gorivih spreminja le malenkostno, so zaradi 
velikih razlik glede fizikalne in nasipne gostote možne 
zelo velike razlike gostote energije na prostornino. Iz 
tega razloga imajo trdi listavci višjo gostoto energije kot 
iglavci. Pri primerjavi med steblasto biomaso v 
nepovezani obliki ali v balah z zgoščenimi gorivi kot so 
peleti ali briketi so možne celo razlike za več kot faktor 
deset.  
 
Excel-program za izračun kurilnosti v odvisnosti od 
vsebnosti vode in vrste lesa je na razpolago na spletni 
strani QM-Kotlarne na les, glej stran 2. 
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Slika 12.1 Kurilnost lesa v odvisnosti od vsebnosti vode W in vlažnosti lesa u (glej tudi tabelo 12.2) 
 
 
Tabela 12.3  Kurilnost in vsebnost energije v odvisnosti od vsebnosti vode za različne vrste dreves in enote mase 

[77] (Kurilnosti v kW h na kg suhe mase: 5,2 za mehak les in 5,0 za trd les) 
1) Vrednosti za kg suhe mase na m3 brez osušitve (prostorninska gostota) po: Kollmann 1982 [78] 

 
 

Vsebnost vode v%  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Vrsta  
drevesa/gostota 1) 

Merska 
enota Kurilnost v kW h/kg in vsebnost energije v kW h/m3, v kW h/prm in kW h/nm3 

Smreka kW h/kg 5,20 4,91 4,61 4,32 4,02 3,73 3,44 3,14 2,85 2,55 2,26 1,97 1,67

379 kgsuh/m
3  1) kW h/m3 1971 1957 1942 1925 1906 1885 1860 1832 1799 1760 1713 1656 1584

 kW h/prm 1380 1370 1360 1348 1334 1319 1302 1282 1259 1232 1199 1159 1109

 kW h/nm3 788 783 777 770 763 754 744 733 720 704 685 662 634

Bor kW h/kg 5,20 4,91 4,61 4,32 4,02 3,73 3,44 3,14 2,85 2,55 2,26 1,97 1,67

431 kgsuh/m
3  1) kW h/m3 2241 2226 2209 2189 2168 2144 2116 2083 2046 2001 1948 1883 1802

 kW h/prm 1569 1558 1546 1533 1518 1500 1481 1458 1432 1401 1364 1318 1261

 kW h/nm3 896 890 883 876 867 857 846 833 818 801 779 753 721

Bukev kW h/kg 5,00 4,72 4,43 4,15 3,86 3,58 3,30 3,01 2,73 2,44 2,16 1,88 1,59

558 kgsuh/m
3  1) kW h/m3 2790 2770 2748 2723 2695 2664 2627 2586 2537 2480 2411 2326 2211

 kW h/prm 1953 2939 1923 1906 1887 1864 1839 1810 1776 1736 1687 1628 1555

 kW h/nm3 1116 1108 1099 1089 1078 1065 1051 1034 1015 992 964 930 888

Hrast kW h/kg 5,00 4,72 4,43 4,15 3,86 3,58 3,30 3,01 2,73 2,44 2,16 1,88 1,59

571 kgsuh/m
3  1) kW h/m3 2855 2835 2812 2786 2758 2726 2689 2646 2596 2537 2467 2380 2273

 kW h/prm 1999 1984 1968 1951 1931 1908 1882 1852 1817 1776 1727 1666 1591

 kW h/nm3 1142 1134 1125 1115 1103 1090 1075 1058 1038 1015 987 952 909

Topol kW h/kg 5,00 4,72 4,43 4,15 3,86 3,58 3,30 3,01 2,73 2,44 2,16 1,88 1,59

353 kgsuh/m
3  1) kW h/m3 1765 1752 1738 1723 1705 1685 1662 1636 1605 1569 1525 1472 1405

 kW h/prm 1236 1227 1217 1206 1193 1179 1163 1145 1123 1098 1067 1030 983

 kW h/nm3 706 701 695 689 682 674 665 654 642 627 610 589 562



12. Lesno gorivo                                                                                                           Priročnik za projektiranje 
 

120                                                                                                                             3. del Temelji projektiranja 

12.3 Nasipna gostota lesa 
 
Dejavniki, ki vplivajo na nasipno gostoto 
 
Nasipno gostoto in s tem tudi vsebnost energije na 
kubični nasuti meter nasekanega ali zdrobljenega 
lesnega goriva določajo:  
 
- fizikalna gostota vrste lesa, 
 
- vsebnost vode, 
 
- zrnatost predelanega goriva. 
 
Tabela 12.4 prikazuje nasipne gostote in vsebnost 
energije različnih goriv. 
 
Na zrnatost predelanega goriva vplivajo naslednji 
dejavniki:  
 
 Postopek predelave goriva; Drobljeno gorivo in 

gorivo počasi delujočih sekalcev ima podolgovate, 
nehomogene dimenzije goriva, z veliko iveri in 
raztrganimi mesti preloma. V nasprotju s hitro 
delujočimi sekalnimi noži ima drobljeno gorivo in 
gorivo počasi delujočih sekalnih nožev zatorej nižjo 
nasipno gostoto. Sekanci hitro delujočih bobnastih 
sekalnih nožev imajo tendenčno višji delež finih 
delcev kot sekanci kolutastih sekalnih nožev. 
Posledica večjega deleža finih delcev je manjše 
zmanjšanje nasipne gostote.  

 
 Porazdelitev po velikosti: sekanci z gladkimi 

mesti prereza in dolžino robov od 20 – 30 mm pri 
glavnini (najmanj 80%) imajo največjo možno 
nasipno gostoto. Če se povprečno dolžino robov v 
višini 20 – 30 mm pri glavnini sekancev zmanjša ali 
poveča, se nasipna gostota zmanjša.  

 
Nasipna gostota sekancev z zrnatostjo P 100 se pri 
enakem gorivu (vrsta lesa, vsebnost vode) glede 
na sekance z zrnatostjo P 45 zmanjša za pribl. 
20%. Pri zrnatosti P 100 je faktor razrahljanja 
(kubični meter/kubični nasuti meter) torej manjši kot 
pri zrnatosti P 45.  

 
 Homogenost dimenzij goriva: Sekanci zdrave 

hlodovine imajo enakomerne dimenzije. Sekanci 
ostankov lesa od redčenja gozdov ali lesa iz nege 
pokrajine imajo zelo različne dimenzije zaradi 
sekanje drobnih in grobih vej. Neenotne dimenzije 
kosov goriva zmanjšajo nasipno gostoto. Predvsem 
pri sekancih, ki se jih predeluje sveže po sečnji, se 
lahko nasipna gostota dodatno zmanjša zaradi 
elastičnosti drobnih vej.  

 
Določitev nasipne gostote  
 
V nadaljevanju prikazana določitev nasipne gostote 
sledi najnovejšemu osnutku Evropskega zavoda za 
standardizacijo (CEN) [79]. Z začetkom veljavnosti te 
tehnične specifikacije moramo računati leta 2005/2006. 
Nasipna gostota je eden glavnih parametrov za 
primerjavo tipov goriva in določa energijsko gostoto 
[79]. Služi oceni potrebe po prostoru za transport ali 
skladiščenja, DIN 51 705, [79]. Iz praktičnih razlogov se 
za določanje uporablja standardne merilne valjaste  

posode s prostornino 5 ali 10 litrov. Prostorninske mase 
nekaterih goriv, na primer nedrobljeno lubje, večji 
briketi, se tako s to metodo ne da ugotavljati. Pri 
ostankih lesa od redčenja gozdov ali pri lesu iz 
negovanja krajine so možna večja odstopanja.  
 
Za oceno dejanske potrebe po skladiščenju goriva je 
treba nadalje upoštevati, da se pogojev, v katerih se 
skladišči gorivo (na primer višina kupa, vsebnost vode), 
z merilnim cilindrom, ki omogoča le raziskave za 
majhno poskusno prostornino, po navadi ne da zajeti. 
Poleg tega je treba upoštevati, da je nasipna gostota 
odvisna od dejavnikov kot so tresljaji, izpostavljenost 
udarcem, tlak, biološka razgradnja in vsebnost vode. 
Zato se lahko spremeni s transportom, skladiščenjem 
ali prekladanjem. Tako se na primer nasipna gostota 
prosto nasutega goriva poveča v odvisnosti od 
naraščanja višine nasipanja v transportnem zabojniku. 
Nasipna gostota se poveča tudi, če se goriva vpiha in 
ne nasipa. Kot posledica zgoščevanja zaradi tresenja 
med transportom se lahko nasipna gostota poveča za 
dodatnih 10%.  
 
Vzorec je treba odvzeti na podlagi načrta za odvzem 
vzorcev [80], v skladu z [81], oz. pri dobavi zrnatega 
materiala s tovornjakom v skladu z [82].  
 
Postopek za določitev nasipna gostota po CEN 
 
V skladu z osnutkom CEN je prikazana metoda 
uporabna za trda biogena goriva z največjo zrnatostjo v 
višini 100 mm. Gostoto se določi s pomočjo 
standardizirane posode določene oblike in velikosti. 
Posoda mora biti valjaste oblike (razmerje med višino in 
premerom med 1,25 do 1,50), iz materiala, ki se ne 
deformira z gladkimi notranjimi površinami in 
vodotesna. Za zrnatost do 100mm je določena posoda 
s prostornino polnjenja 50 litrov (0,05 m3), za zrnatost 
do 12 mm se lahko uporabi tudi manjšo posodo s 
prostornino 5 litrov (0,005 m3). Pred uporabo je treba 
ugotoviti maso in dejansko prostornino polnjenja 
uporabljene posode. V ta namen se prazno, suho in 
čisto posodo stehta, napolni z vodo (temperatura 10 – 
20°C), iz neto mase vode pa se določi prostornino. Za 
določanje nasipna gostote se vzorec napolni v suho 
posodo (natančen postopek polnjenja je opisan v 
osnutku CEN), katero se nato stehta. Nato se vzorec 
zmeša s preostalim preizkusnim materialom in cel 
postopek se ponovi najmanj enkrat. Iz neto mase na 
standardno prostornino se izračuna nasipno gostoto po 
sledečih formulah. 
 
Nasipna gostota surovega vzorca, kot je bil prejet, se 
izračuna s sledečo formulo:  
 

( ) ( )
V

mm
priMD arar

12 −=  

 
Pri tem pomeni:  
 
Dar  nasipna gostota surovo (kot prejeto) v kg/m3 
Mar  vsebnost vode v odstotkih od mase 
m1 masa prazne posode v kg 
m2 masa napolnjene posode v kg 
V  neto prostornina merilnega cilindra v m3

 

 
Rezultat vsake posamezne meritve je treba preračunati 
na eno decimalno mesto natančno. Kot rezultat se 
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navede srednjo vrednost posameznih vrednosti, ki se 
ga zaokroži na naslednjih 10 kg/m3. 
 
Nasipno gostoto stanja brez vode (navezano na suho 
substanco) se lahko izračuna po sledeči formuli iz 
gostote nasipanj surovega vzorca: 
 

( ) ( )
100

100
* ar

arardm
M

DpriMD
−

=  

 
Pri tem pomeni: 
 
Dar nasipna gostota surovo (kot prejeto) v kg/m3 
Ddm nasipna gostota pri stanju brez vode 

(preračunano na suho substanco) 
Mar  vsebnost vode v odstotkih od mase 
 
Izračun ne upošteva širjenja ali krčenja, ki pri različnem 
stanju sušenja po navadi vodita do različnih rezultatov. 

Dejanska primerjava med vzorci goriva je zato možna 
le, če se nasipna gostota določi pri podobni vsebnosti 
vode.  
 
Poročilo o testiranju mora vsebovati najmanj sledeče 
informacije: laboratorij, datum, identifikacija izdelka v 
skladu z [80], referenca uporabljenega standarda, 
specifikacija velikosti merilne valjaste posode, 
odstopanja od standarda, pogoji in opažanja (na primer 
neobičajna razmerja med meritvami, ki lahko vplivajo na 
rezultat) ter rezultat testiranja navezan na surovi vzorec 
ali suho substanco.  
 
Kot orientacijsko vrednost za faktor razrahljanja (kubični 
meter/ prostorninski nasuti meter) se za sekance z 
zrnatostjo P 45 lahko navede okoli 0,43, za žaganje 
okoli 0,3 in za lubje pribl. 0,47 [46]. 
 

 
Tabela 12.4  Nasipna gostota in vsebnost energije različnih goriv 
 
Vir energije Vsebnost vode Nasipna gostota Vsebnost energije Prostornina na vsebnost energije

 % kg/nm3 kWh/nm3 m3/MWh 

Sekanci TL 1) 30 250 – 330  900 – 1.100 1,1 – 0,9 

Sekanci ML 1) 30 160 – 230  600 – 800  1,7 – 1,25 

Lubje TL 50 500 1.000 1,00 

Lubje ML 50 320 750 1,33 

Žaganje TL 40 230 – 270  650 – 750  1,5 – 1,33 

Žaganje ML 40 150 – 190  450 – 550  2,2 – 1,8 

Žagovina 15 170 717 1,39 

Oblanci 15 90 380 2,63 

Briketi 2 900 – 1500  4.500 – 7.500 0,17 

Peleti 2 670 3.000 – 3.500 0,30 

Črni premog - 870 8.300 0,12 

Ekstra lahko kurilno olje 2) - 840 10.300 0,10 
1) zrnatost P45, TL: trd les, ML: mehak les (glej tabelo 12.9) 
2) nm3 ustreza m3 

12.4 Izbor lesnega goriva za 
avtomatska kurišča 

 

12.4.1 Izvor 
 
Sekanci iz gozda 
 
Pri neposredni oskrbovalni verigi se les v gozdu 
predela v sekance in odpelje neposredno k porabniku. 
Neposredna oskrbovalna veriga je cenovno ugodna, ker 
odpade vmesno skladiščenje. Vendar je treba paziti, da 
je zanesljivost oskrbe zagotovljena tudi pozimi. Poleg 
tega je treba upoštevati, da imajo lahko sekanci 
vsebnost vode do 60%. Predhodno sušenje na manj kot 
50% se lahko doseže, če posekana in olistana drevesa 
pred predelavo nekaj tednov ali mesecev ležijo v gozdu. 
Hkrati tako ostane največji delež listja in iglic kot vir 
mineralnih snovi v gozdu.  
 
Pri posredni oskrbovalni verigi se lesno gorivo 
vmesno skladišči v obliki sekancev ali hlodovine v 
dvorani za sekance ali skladišču za hlodovino. Vmesno  
 

skladiščenje je potrebno predvsem pri visokih legah z 
omejeno dostopnostjo gozda pozimi. Pri tem se gorivo 
predhodno suši.  
 
Poleg neposredne in posredne oskrbovalne verige 
obstaja še mešana oskrbovalna veriga, pri kateri sta 
obe različici kombinirani. Ta različica omogoča veliko 
zanesljivost oskrbe in je zaradi manjših vmesnih 
skladišč cenovno malo ugodnejša kot posredna 
oskrbovalna veriga.  
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Slika 12.2 Neposredna in posredna oskrbovalna veriga 
 
Neobdelan les iz žag (ostanki žaganja) 
 
Pri industrijskih žagah praviloma ostaja neobdelano 
lesno gorivo (krajniki, iver, lubje in žaganje), ki se ga 
predela s stacionarnim sekalcem za oskrbo s toploto 
žage ali odpelje v bližnje skladišče za sekance in tam 
predela.  
 
Les od nege pokrajine in ostanki lesa od redčenja 
gozdov iglavcev 
 
Pri obrezovanju živih mej in pobočij ostaja les od nege 
pokrajine. Sestava je lahko zelo različna, saj poleg 
mehkega lesa (na primer jelša, topol in vrbe) ostaja tudi 
trd les (na primer javor, leska, gaber). Od nege gozdov 
iglavcev ostaja les od redčenja gozdov, ki ima lahko 
povišan delež iglic.  
 
Ostanki lesa iz mizarskih in tesarskih obratov ter 
tovarn pohištva 
 
V tesarskih in mizarskih obratih itd. ostajajo različni 
delno neobdelani oziroma obdelani ostanki predelave. 
V lastnem obratu se nasekane ostanke polen, žaganje 
in prah od brušenja energijsko koristi. Ostanki lesa 
druge predelovalne stopnje so praviloma suhi (vsebnost 
vode 7% – 20%) in imajo lahko delež finih delcev do 
50%, zaradi česar so potrebne višje zahteve pri 
skladiščenju in zgorevanju. Za termično uporabo 
obremenjenih izborov, kot na primer ostanki lesa, 
obloženega s PVC-folijo ali impregniranega lesa je 
treba preveriti pravilnike, ki veljajo v posamezni državi, 
glej tabelo 12.6 in poglavje 17. 
 
 

12.4.2 Predelava goriva 
 
Gorivo se lahko predela za naslednjima postopkoma:  
 
 Postopek rezanja z ostrim orodjem (bobnasti ali 

kolutasti sekalni noži) za proizvodnjo sekancev. 
Sekanci imajo dobre lastnosti tečenja in tvorijo 
homogeno gorivo.  

 
 Postopek lomljenja s topim orodjem (počasi 

delujoči sekalci z rezalnimi zobmi, kladivnimi 
drobilniki, polžasti sekalec, itd.) za proizvodnjo 
drobljenega goriva. Drobljeno gorivo se hitro 

zatakne, ima slabe lastnosti sipanja in je zelo 
nehomogeno.  

 
O postopku za predelavo goriva se je treba dogovoriti 
pri opredelitvi posameznega goriva v vzorcu razpisa za 
kotel na les in v pogodbi o dobavi goriva. 
 
Za proizvodnjo sekancev v gozdu se uporablja mobilne 
stroje s hitro delujočimi sekalnimi noži (bobnasti in 
kolutasti sekalni noži). Opremljeni so z noži, ki razrežejo 
les in zato proizvajajo enakomerne sekance, ki dobro 
tečejo (dobre lastnosti sipanja). V lesno predelovalnih 
obratih se uporablja stacionarne sekalne stroje. V 
žagah so to večinoma hitro delujoči sekalni stroji. V 
ostalih obratih se uporablja počasi delujoče sekalne 
stroje ali drobilce, ker so manj občutljivi za tujke. 
Drobilni zobje ali kladiva zmečkajo ali raztrgajo les. 
Sekanci imajo neenakomerne dimenzije in slabo tečejo 
(slabe lastnosti sipanja), tabela 12.5. Sposobnost 
tečenja vpliva na stopnjo napolnjenosti silosa in ga je 
treba upoštevati pri transportnih napravah (največje 
izredne dolžine), 15. poglavje.  
 
Slika 12.3 prikazuje predelavo v gozdu, slika 12.5 
prikazuje primere najpomembnejših izborov lesa.  
 
Tabela 12.5  Vpliv načina predelave na lastnosti lesnih 
sekancev 
 
 Kakovost 

sekancev 
Lastnost 
sipanja 

Hitro delujoči sekalci: enakomerni dobra 

Počasi delujoči 
sekalci in drobilci: 

neenakomerni slaba 

 

 
 
Slika 12.3 Izdelava sekancev z mobilnim sekalnim 
strojem 
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Slika 12.4 Izdelava sekancev s sekalnim strojem na 
tovornjaku na gozdni cesti 
 
 

 
 
Slika 12.5 Sekanci (zgoraj), mešano gorivo iz lubja, 
sekancev in žagovine (spodaj) 
 
Lesni briketi 
 
Lesne brikete se proizvaja iz suhega (W<15%) lesnega 
prahu, žagovine, žaganja in sekancev pod visokim 
tlakom in praviloma brez dodajanja veznih sredstev.  
 
Lesni peleti 
 
Lesne pelete se proizvaja predvsem iz suhega žaganja 
in suhih oblancev (W<15%). Uporablja se jih predvsem 
v pečeh na pelete in kotlih na pelete na področju 
manjše moči (pod 70 kW), posamično pa na področju 
večje moči (DE: do 800 kW). 
 
Lesni peleti so cilindrični stiskanci iz suhih, neobdelanih 
ostankov lesa. Lesne pelete se stiska pod visokim 
tlakom (brez kemičnih veznih sredstev) in imajo zelo 
nizko vsebnost vode. Lesne pelete se dobi na 
kilograme. 1 m3 peletov tehta približno 650 kg, njegova 
kurilnost pa je približno 5 kW h/kg. Pelete se lahko 
dobavi v velikih vrečah ali s cisterno.  
 

Dimenzije so določene s standardi za pelete, ki so 
specifični za vsako državo. 
 
AT: Avstrijski institut za standardizacijo, ÖNORM M 
7135. Stiskanci iz neobdelanega lesa ali neobdelanega 
lubja. Peleti in briketi. Zahteve in določila testiranj; 
Dunaj 2000;  
 
Standard ÖNORM razlikuje tri skupine velikosti: HP1, 
HP2 in HP3. HP1 so peleti (majhni premeri), HP3 so 
briketi (veliki premeri) in HP2 je vmesna velikost. 
Premeri lesnih peletov HP1 ležijo med 4 mm in 10 mm.  
 
 
DE: Nemški institut za standardizacijo, DIN 51731. 
Stiskanci iz neobdelanega lesa. Zahteve in testiranje, 
Berlin 1996;  
 
Standard DIN razlikuje pet skupin velikosti (HP1 do 
HP5). Peleti so skupina HP5. Njihov premer leži po 
standardu DIN 51731 med 4 mm in 10 mm.  
 
V Nemčiji in v Avstriji se za majhna kurišča z nazivno 
toplotno močjo do 50 kW, a tudi za večje kotle (okoli 
200 kW) pretežno uporablja lesne pelete s premerom 6 
mm.  
 
 
CH: Švicarsko združenje za standardizacijo, SN 
16600.2001. Testiranje trdih goriv. Stiskanci iz 
neobdelanega lesa – zahteve in testiranje; Winterthur 
2001.  
 
SN razlikuje pet skupin velikosti (HP 1 do HP5). Peleti 
so v skupini HP5. Njihov premer po DIN 51731 leži med 
4 mm in 10 mm. 
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Slika 12.6 Lesni peleti (Vir: Umdasch) 
 

12.4.3 Opredelitve goriv 
 
Opredelitev goriv obsega vsa lesna goriva, ki nimajo 
halogenskih organskih spojin in sredstev za zaščito lesa 
(katransko olje, soli, itd.).  
 
Gorivo, izbor goriva in referenčno gorivo  
 
V nadaljevanju se pojme gorivo, izbor goriva in 
referenčno gorivo uporablja sledeče: Z gorivom se 
označuje posamezno sorto, kot na primer »ostanki lesa 
iz gozda in žag WS-P45-W50« ali »drobljeno lubje Rz«. 
V izboru goriva so zajeta posamezna goriva, ki naj se 
kurijo. Referenčno gorivo z opredeljeno vsebnostjo 
vode je odločilno za dimenzioniranje kotla in za vrsto 
kurišča. Nazivno moč kotla mora proizvajalec kotla 
dokazati z referenčnim gorivom.  
 
Izbor goriva se opredeli tako, kot se ga običajno 
uporablja v obdobju enega leta. Deleže navedenih 
goriv je treba navesti v vzorcu razpisa za kotel na 
les in v pogodbi o dobavi goriva z natančnostjo 
± 20%.  
 

V vzorcu razpisa za kotel na les in v pogodbi o dobavi 
goriva je treba navesti, ali se posamezna goriva kuri 
posamezno ali v določenih kombinacijah: 
 
 zgorevanje posameznih goriv mešano v skladu z 

deležem letne potrebe, 
 
 posamezno zgorevanje goriv, 

 
 kombinacije posameznih goriv (navesti 

kombinacije). 
 
Nasveti o vzorcih pogodb o dobavi goriva so na 
razpolago na svetovnem spletu, glej stran 2. 
 

12.4.4 Klasifikacija  
 
Da se zagotovi kakovost goriv in omogoči izbiro kotlov 
za razpoložljivi izbor, se lesne sekance v skladu s 
klasifikacijo QM-Kotlarne na les deli v naslednja goriva: 
 
Klasifikacija zajema naslednje kriterije lastnosti goriva:  
 
 zrnatost P [mm], 

 
 vsebnost vode W [%], 

 
 vsebnost dušika N [%], 

 
 delež iglic na [%], 

 
 vsebnost pepela A [%], 

 
 postopek predelave. 

 
Ti kriteriji so podrobno opredeljeni v klasifikaciji (tabela 
12.7) in služijo kot osnova za pogodb o dobavi goriva. 
Iste dejavnike se upošteva tudi pri izbiri transportne 
naprave za gorivo in sistema kurišča.  
 
Pri zrnatosti gozdnih sekancev in sekancev iz ostankov 
iz žag se na primer razlikuje med tremi različnimi 
kategorijami velikosti in tremi različnimi področji 
vsebnosti vode. Pri majhnih kotlih se uporablja fino 
sekane sekance z omejeno vsebnostjo vode, medtem 
ko se pri večjih kotlih lahko uporablja tudi izbore z 
večjimi kosi goriva in z višjo vsebnostjo vode. Les iz 
nege pokrajine in drobni les od redčenja gozdov 
iglavcev se zajema kot lasten izbor; ravno tako topol in 
vrbo iz gozda oziroma pokrajine ter s površin s kratko 
obhodnjo. Sestava je lahko zelo različna, saj poleg 
mehkega lesa dobimo tudi trd les (leska, gaber), kar je 
treba upoštevati pri kurišču. Iz nege iglastih gozdov 
dobimo ostanke lesa od redčenja gozdov, ki ima lahko 
večji delež iglic.  
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Tabela 12.6  Porazdelitev goriva 
 

Porazdelitev goriva  DE: kategorija star les AT: nenevarni lesni 
odpadki 

EG 
seznam odpadkov

Gozdni sekanci  WS    

Sekanci od ostankov žag WS AI 1) (ostanki lesa iz industrije) Q1 03.01.05 

Les iz nege krajine LH    

Ostanki lesa od redčenja gozdov 
iglavcev in listavcev ∅ < 80 mm in les 
krošenj 

DH    

Žaganje SP AI 1) (ostanki lesa iz industrije) Q1-3 03.01.05 

Drobljeno lubje Rz  Q2 03.01.01 

Nedrobljeno lubje Ruz  Q2 03.01.01 

Ostanki lesa iz lesne predelave RHH AI 1) AII 2) (ostanki lesa iz industrije) Q1 – Q4 03.01.05 

Star les 3) AH AI, AII Q3, Q4 17.02.01 

Topol in vrbe iz gozda; krajine PWW    

Topol in vrbe iz površin s kratko 
obhodnjo  

PWK    

Peleti 4)  PEL  Q1-3  
1) razrezi, odrezki, žaganje od neobdelanega masivnega lesa 
2) razrezi, odrezki, žaganje od lesnih materialov in drugega obdelanega lesa (brez škodljivih onesnaženj) 
3) AT: star les panožni koncept les Q3 in Q4. CH: Ostanki lesa gradbišč (Uredba o ohranjanju čistega zraka: priloga 5, št. 3, 
   odst. 1, črka c) 
4) Peleti DE: Standard DIN 51731 ali boljša kakovost, na primer DIN plus: 1996, AT: ÖNORM M 7135, CH: SN 166000:2001 
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Tabela 12.7  Klasifikacija goriv in njihove vsebnosti energije 
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Sekanci 
za kotle na področju 
moči  
100 kW – 10 MW 

kratek opis 

P
 

W
 

N
 

n
a 

A
 

    

ML: 600 – 800 
 WS-P45-W351)4) 45 20 – 35  < N0,5 <10 <A3,0 X - 

TL: 900 – 1.100 

ML: 550 – 750 
 WS-P45-W501)4) 45 30 – 50  < N0,5 <10 <A3,0 X - 

TL: 850 – 1.050 

ML: 500 – 700 
 WS-P45-W601)4) 45 30 – 60  < N0,5 <10 <A3,0 X - 

TL: 800 – 1.000 

ML: 550 – 750 
Gozdni les in  WS-P63-W351)4) 63 20 – 35 < N0,5 <10 <A3,0 X - 

TL: 850 – 1.050 

ML: 500 – 700 
ostanki žag WS-P63-W501)4) 63 30 – 50 < N0,5 <10 <A3,0 X - 

TL: 800 – 1.000 

ML: 450 – 650 
 WS-P63-W601)4) 63 30 – 60 < N0,5 <10 <A3,0 X - 

TL: 750 – 950 

ML: 450 – 650 
 WS-P100-W501)4) 100 30 – 50 < N0,5 <10 <A3,0 X - 

TL: 750 – 950 

ML: 400 – 600 
 WS-P100-W601)4) 100 30 – 60 < N0,5 <10 <A3,0 X - 

TL: 700 – 900 

45  450 – 700 Topol in vrba iz gozda; 
krajine PWW 100 

30 – 60 < N0,5 <10 <A6,0 X - 
 350 – 600 

45 6)  400 – 650 Topol in vrba iz površin 
s kratko obhodnjo PWK 100 6) 

30 – 60 < N3,0 <20 <A10,0 X - 
 300 – 500 

45  400 – 800 
Les iz nege krajine LH1) 

100 
30 – 60 < N3,0 <20 <A10,0 p. d. p. d. 

 300 – 700 

45 ML: 400 – 650 

45 TL: 650 – 900 

100 ML: 300 – 550 

Ostanki lesa redčenja gozdov 
iglavcev in listavcev ∅ < 80 mm  DH 
in les krošenj 

100 

30 – 60 < N3,0 <20 <A10,0 X - 

TL: 550 – 800 

ML: 450 – 550 
Žaganje SP < 4 35 – 50  < N0,5 - <A3,0 X - 

TL: 650 – 750 

ML: 650 – 800 
Drobljeno lubje Rz 100 30 – 60 < N3,0 - <A10,0 - X 

TL: 900 – 1.100 

Nedrobljeno lubje Ruz  30 – 60 < N3,0 - <A10,0 - -   

Ostanki lesa od 
lesne predelave RHH 

100 p. d. p. d. - p. d. p. d. p. d.   

Star les 1) AH  < 30 < N3,0 - <A10,0 -    

Peleti PEL  - - - - - -  500 – 700 

Klasifikacija temelji, kolikor je mogoče na CEN standardih za goriva TC 335 (osnutek marec 2003), odstopanja so omenjena 
1)  Ne sme, če ni pogodbeno dogovorjeno, vsebovati topola in vrbe 
2)  AI (Ostanki lesa industrije) 
3)  Klasifikacija vsebnosti vode ne ustreza CEN standardom za goriva TC 335 (osnutek marec 2003) 
4)  Delež lubja, ki se drži sekancev največ 20% mase brez vode 
5)  Področje nihanj se določi z različnimi nasipne gostote:  
 - sekanje deblovine od skladovnice da večjo nasipno gostoto kot sekanje celih dreves z vejami.  
 - porazdelitev velikosti sekancev v glavnini 80% vpliva na nasipno gostoto (večji delež finih sekancev poveča nasipno gostoto)  
 - postopek predelave sekancev rezanje ali drobljenje močno vpliva na nasipno gostoto (drobljeno gorivo ima nižjo nasipno gostoto kot rezano gorivo) 
6)  Delež finih delcev, manjših od 1 mm < 10% 
7)  DE: kategorija starega lesa AI in AII 
 AT: panožni koncept starega lesa Q3 in Q4 
 CH: Le ostanki lesa gradbišč (Uredba o ohranjanju čistega zraka, Priloga 5, št. 3, odst. 1, črka c)  
8)  Upoštevati standarde za pelete posamezne države 
p.d. Po dogovoru, se določi od primera do primera. 

mehak les ML (iglavci: smreka, jelka, bor, duglazija, macesen. Listavci: češnja, jelša) 
trd les TL trdi listavci: javor, hrast, bukev, brest, kostanj, jesen, robinija, gaber, leska, breza, oreh, sadno drevje (razen češnje)) 
 

Za vsa goriva velja: Hu > 1.5 kW h/kgvlažno 

Zrnatost goriva Zahteve za zrnatost v% od mase vlažno 

 Gostota sita (mm) za rešetasta sita in luknjasto pločevino v skladu s standardom DIN ISO 3310 

 Glavnina: min 80% Fini delež: maks 5%  Izredne dolžine: maks 1% Največja dolžina Največja diagonala prereza 

 P45 8,0 mm do  45 mm manj kot 1 mm več kot  63 mm 125 mm 25 mm 

 P63 8,0 mm do  63 mm manj kot 1 mm več kot  100 mm 200 mm 30 mm 

 P100 11,2 mm do 100 mm manj kot 1 mm več kot  200 mm 250 mm 35 mm 
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12.4.5 Mešani izbori 
 
Z mešanjem izborov lesa se lahko izkoristi tudi izbore z 
neugodnimi lastnostmi. Lubje z visoko vsebnostjo vlage 
se lahko na primer meša s suhimi ostanki lesa, les iz 
nege pokrajine, ki je nagnjen k zažlindravanju, pa se 
lahko meša z gozdnimi sekanci, ki vsebujejo malo 
pepela. Mešana goriva so praviloma cenovno ugodna in 
njihov pomen zato stalno raste.  
 
Da bi zagotovili nemoteno obratovanje postrojenja, je 
treba dovoljeno mešanico goriva določiti skupaj s 
proizvajalcem kotla v odvisnosti od izkoriščenosti kotla 
(tabela 12.8). Pri obratovanju pri nazivni in šibki 
obremenitvi (moč odjema toplote < minimalne moči 
kotla) je vsebnost vode mešanice goriva pomemben 
kriterij. Le-ta je lahko pri nazivni obremenitvi največ W < 
60%, pri šibki obremenitvi poleti pa ne sme presegati W 
< 50%. Delež žaganja v višini 20% mase v mešanem 
gorivu omogoča optimalno zgorevanje pri enaki 
nastavitvi deležev zgorevalnega zraka za vsa goriva in 
mešana goriva, ki jih vsebuje izbor goriv. Delež žaganja 
v višini 80% mase v mešanem gorivu je možen, vendar 
pogojuje spremembo nastavitve deležev zgorevalnega 
zraka.  
 
V vzorcu razpisa za kotel na les je treba podrobno 
navesti mešana goriva, kot tudi v pogodbi o dobavi 
goriva, pri tem pa je treba opredeliti, s katerimi 
posameznimi gorivi in mešanimi gorivi naj poteka 
obratovanje pri šibki moči.  
 
Tabela 12.8 Primeri možnih mešanic goriva v 
odvisnosti od moči kotla 
 

 Delež izbora 

Področje 
obremenitve 

Ostanki 
gozdnega 
lesa in žag 

Lubje Star les Žaganje 

% W = 40-
50% 

W = 40-
60% 

W = 10-
20% 

W = 40-
55% 

30 – 100  100% - - - 

30 – 100 50% - 50% - 

30 – 100 80% - - 20% 

30 – 100 - 60% 40% - 

50 – 70 - 100% - - 

30 – 70 - - 100% - 

Obratovanje 
pri šibki 

obremenitvi 

100%  - 100% - 

 
 
 
Obratovanje pri šibki toplotni obremenitvi s sledečimi 
gorivi in mešanimi gorivi. 
 
Topol in vrba 
 
Topol in vrbo se lahko kot posamezno (sortno čisto) 
gorivo praviloma uporabi le takrat, kadar je gorivo 
posušeno na povprečno vsebnost vode v višini W < 
45% oz. še bolje W < 35%, saj imata obe vrsti lesa 
nizko gostoto z nizko kurilnostjo.  
 
Sveže sekance topola in vrbe z W < 55% se praviloma 
lahko kuri le v mešanem gorivu z deležem topola in 
vrbe v višini < 40%.  
Napake lesa 

 
Izbori in kakovosti lesnega goriva vsebujejo zdrav les. 
Neznatni madeži gnilobe in rdeča gniloba pri iglavcih ter 
rahle zadušitve pri listavcih se tolerira.  
 
Kot posebni izbor se označuje: gnil, lomljiv, 
razdrobljen in zadušen les ter les z belo gnilobo. 
 
 

12.4.6 Oskrba z lesnim gorivom 
 
Zahtevnost zagotavljanja lesnega goriva je odvisna od 
korakov predelave:  
 
 spravilo lesa (sečnja, odstranjevanje vej, 

spravljanje lesa), 
 
 rezanje, 

 
 transport do silosa (maks. 10 km) oz. vmesnega 

skladišča, 
 
 vmesno skladiščenje, 

 
 pretovarjanje, transport. 

 

 
Slika 12.7 Stroški različnih korakov predelave v Švici 
 
Ker je zahtevnost spravila, rezanja, transporta in 
skladiščenja odvisno predvsem od predelane 
prostornine in ne od mase, so cene na vsebnost 
energije za iglavce praviloma okoli 10% – 15% višje kot 
za listavce.  
 
Posredna in neposredna oskrbovalna veriga 
 
Cenovno najugodnejša oskrba z lesnim gorivom iz 
gozda je neposredna oskrba brez vmesnega 
skladiščenja, to pomeni mobilno rezanje in prevoz 
neposredno do silosa porabnika. S sezonskim vmesnim 
skladiščem se stroški goriva občutno podražijo. Gradnji 
vmesnega skladišča se je treba za to po možnosti 
izogniti. Če je treba zgraditi vmesno skladišče – torej na 
primer v višje ležečih področjih, kjer je zanesljivost 
oskrbe omejena, je treba vedno zgraditi čim večje 
vmesno skladišče za oskrbovanje več kotlov na les. Pri 
vmesnem skladiščenju se lahko poleg sekancev ločeno, 
kot skladovnico vmesno skladišči tudi debelejše 
dimenzije hlodovine, ki se jo po potrebi mobilno ali 
stacionarno razreže. Povečanje cene zaradi vmesnega 
skladišča naj bo manj kot 3 €/nm3.  
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Vmesno skladiščenje 
 
Vmesno skladiščenje sekancev lahko izpolnjuje tri 
funkcije:  
 
 sušenje in homogenizacija, 

 
 izboljšanje razpoložljivosti pozimi, 

 
 optimizacija stroškov pri dokupu.  

 
Da bi stroški ostali čim nižji, mora biti velikost skladišča 
dimenzionirana tako, da se neto prostornina na leto čim 
večkrat obrne.  
 

 
 
Slika 12.8 Stroški vmesnega skladišča v Švici 
(nakladanje in razkladanje sekancev stane dodatno 
pribl. 2,5 €/nm3 do 4 €/nm3) 
 
Pogodba o dobavi goriva 
 
V pogodbi o dobavi goriva med dobaviteljem goriva in 
upravljavcem postrojenja je treba določiti naslednje 
točke:  
 
 Opredelitev izborov goriva v skladu s klasifikacijo 

(tabela 12.7) z deleži in izvorom; 
 
 Količine dobave in deleži izborov, način dobave 

(neprekinjena dobava lesnih goriv, primernih za 
kotel); 

 
 Način obračuna (na primer na proizvedeno količino 

toplote ali na prostorninski nasuti meter); 
 
 Cena goriva (osnovna cena na primer na 

proizvedeno količino toplote ob upoštevanju 
srednjega letnega izkoristka kotla ali na 
prostorninski nasuti meter); 

 
 Trajanje pogodbe in odpovedni rok, pristojno 

sodišče. 
 
Primeri in vzorci pogodb o dobavi goriva so na 
razpolago na spletnih straneh, glej stran 2. 
 

 
 
Slika 12.9 Dobava goriva s tovornjakom v podzemni 
silos 
 

 
 
Slika 12.10  Skladiščenje sekancev pritlično pod streho 
(zgoraj) in pogled na kotlovnico z zalogovnikom za 
sekance in avtomatskim kuriščem na les (spodaj) 
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12.5 Obračunavanje lesnega 
goriva 

 

12.5.1 Načini obračunavanja 
 
Dobavo goriva za avtomatske kotle na les se lahko 
obračuna na tri načine: 
 
 proizvedena količina toplote (merjeno s pomočjo 

števca toplote za kotlom), 
 
 prostornina nasipanja (ob upoštevanju nasipne 

gostote), 
 
 teža (ob upoštevanju vsebnosti vode). 

 
Pri prodaji lesnega goriva mora biti odločilna količina 
energije, dobavljena v obliki lesa. Ker ima les listavcev 
in iglavcev različno gostoto, se pri obračunu po 
prostornini razlikuje med iglavci in trdimi listavci, tabela 
12.9. Vpliv vsebnosti vode ima pri obračunu po 
prostornini le podrejeni pomen.  
 
Obračun na podlagi proizvedene količine toplote 
predpostavlja, da gorivo dobavlja en sam dobavitelj. 
Pri ustrezni pogodbi o dobavi goriva zadostuje 
periodično odčitavanje proizvedene količine toplote za 
obračun dobavljenega goriva. Pri ustanovi Holzenergie 
Schweiz je na razpolago vzorec pogodbe o dobavi 
goriva, ki služi kot predloga za pogodbo o dobavi 
goriva. Za Nemčijo je organizacija C.A.R.M.E.N. 
izdelala »Predloge za oblikovanje pogodbe o dobavi 
goriva«, ki se jih lahko dobi na vpogled pri realizaciji 
kotlarne po QM-Kotlarne na les. Predloge so na 
razpolago na spletnih straneh, glej stran 2.  
 
Pri obračunu po masi – kar je običajno pri velikih 
postrojenjih (kotlarnah) in na Bavarskem, se upošteva 
vsebnost vode.  
 
Tabela 12.9 Razvrščanje lesnega goriva za prodajo 
po prostornini (nm3, prostorninski meter (prm)) 
 
Oznaka Vrsta lesa 

Trd les TL javor, hrast, bukev, brest, kostanj, jesen, 
robinija, gaber, leska, breza, oreh, sadna 
drevesa (razen češnja) 

Mehak les ML iglavci: smreka, jelka, bor, duglazija, 
macesen 
mehki listavci: češnja, jelša 

 
 
Obračun po proizvedeni količini toplote (kW h 
izmerjeno s števcem) 
 
Obračun po proizvedeni količini toplote zahteva kotle, ki 
s števcem toplote v primarnem krogu kotla merijo 
proizvedeno količino toplote, na primer služba javnega 
komunalnega ogrevanja. Upravljalec postrojenja in 
dobavitelj lesnega goriva morata postopek obračuna 
določiti v pogodbi o dobavi goriva. Dogovori se na 
primer za ceno goriva v €/Fr. na MWh proizvedene 
toplote pri srednjem letnem izkoristku kotla v višini na 
primer 90%. Srednji letni izkoristek se pri tem določi s 

formulo, ki upošteva izkoristek kotla in izgube zaradi 
pripravljenosti (26. poglavje). Če srednji letni izkoristek 
odstopa od dogovorjene vrednosti, se ceno goriva 
linearno prilagodi.  
 

Prednosti:  Slabosti: 

-  neodvisno od vrste 
 lesa 

 -  odvisno od srednjega  
  letnega izkoristka kotla 

-  neodvisno od 
 vsebnosti vode 

 - potrebna ocena  srednjega 
  letnega izkoristka 

  - omejitev na enega  
  dobavitelja 

 
 
Obračun po prostornini 
(prostorninski nasuti meter nm3)  
 
Obračun po prostornini je zelo razširjen. Obračun ni 
zelo natančen, saj lahko gostota lesa in nasipna gostota 
dobavljenih sekancev in s tem vsebnost energije močno 
niha. Je pa zato določitev dobavljene prostornine zelo 
enostavna in praktično ne povzroča stroškov. Ker ima 
les iglavcev in listavcev različno gostoto, se pri 
obračunu razlikuje med lesom iglavcev in trdim lesom 
listavcev. Ceno za eno dobavo se določi na podlagi 
vsebnosti energije na kubični nasuti meter za različne 
izbore lesa v odvisnosti od vsebnosti vode (suh, svež iz 
gozda), slika 12.11.  
 
Prostornino dobave v prostorninskih nasutih metrih 
sekancev (nm3, nasuto) se po dogovoru določi sledeče:  
 
a) praviloma pri nakladanju transportnega vozila ali pri 

sekanju, če transport ni predviden, 
 
b) izjemoma pri dobavi v kotlarno, pri tem je treba 

upoštevati višjo nasipno gostoto zaradi tresljajev 
med prevozom. 

 
Določitev prostornine je treba v vsakem primeru določiti 
pogodbeno. Odločilno prostornino razsutega tovora in 
transportnega sredstva/transportnega prostora 
prodajalec in kupec izmerita oz. določita skupaj.  
 

Prednost: Slabost: 

-  enostavna določitev 
 prostornine 

-  velika negotovost 
 glede vsebnosti 
 energije 

 
 
Obračun po masi (tona suhe substance tatro) 
 
Merjenje mase v tonah atro se izvaja s priznano 
metodo. Potrebna natančnost meritev je +/- 3% za 
maso in +/- 3% za vlago navezano na maso atro. 
Vsebnost vode se določi na podlagi za dobavo 
reprezentativnega vzorca.  
 
Obračun po masi je natančnejši kot obračun po 
prostorninskih nasutih metrih, saj vrsta lesa in nasipna 
gostota ne igrata vloge. Vendar pa je treba določiti 
maso in reprezentativno vsebnost vode dobave. Maso 
se določi na primer z določitvijo mase tovornega vozila 
pred in po razkladanju. Tovornjaki s senzorji mase 
lahko uporabijo svoj merilni sistem, če je zagotovljena 
zadostna natančnost. Za določitev vsebnosti vode je 
treba raziskati več vzorcev ali reprezentativni mešani 
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vzorec. Ceno dobave se določi na podlagi vsebnosti 
energije na tono suhe substance.  
 
Prodaja po masi poteka na industrijskem področju, pa 
tudi pri velikih postrojenjih za recikliranje lesa. Ker je 
metoda za majhna postrojenja razmeroma zahtevna, se 
je trenutno pri teh postrojenjih praktično ne uporablja. 
Vendarle pa se na Bavarskem dobavo sekancev kljub 
temu pogosto obračunava po masi.  
 
Dobavo lesnih peletov se večinoma obračuna po masi. 
Večina dobavnih vozil (na primer tovornjak s silosom) je 
sedaj že opremljena s sistemom za tehtanje, kot je kot 
standard opisano na primer v standardu ÖNORM M 
7136. 
 

Prednosti: Slabosti: 

-  neodvisno od vrste lesa 
 in nasipne gostote 

-  potrebna meritev mase 
 in vsebnosti vode 

-  visoka natančnost glede 
 vsebnosti energije 

-  določitev suhe mase 
 težaatro =  
 težavlažno x (1-W) 
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12.5.2 Orientacijske vrednosti vsebnosti energije in cene lesnega goriva 
 
Tabeli 12.10 in 12.11 vsebujeta podatke o področju nihanja vsebnosti energije lesnega goriva iz gozda in iz lesne 
predelave, slika 12.11 prikazuje pripadajoče orientacijske cene. 
 
Tabela 12.10 Orientacijske vrednosti vsebnosti energije sekancev1) iz gozda v odvisnosti od vsebnosti vode 
 

Vsebnost 
vode W 

Vlažnost lesa u Vsebnost energije oz. Hu 

  Mehak les ML Trd les TL Ostanki redčenja 
iglastih gozdov 

Ostanki redčenja 
listnatih gozdov 

% % atro kW h/nm3 kW h/nm3 kW h/nm3 kW h 

60 150 450 – 650 700 – 900 350 – 600 600 – 850 

50 100 500 – 700 800 – 1.000 400 – 650 700 – 950 

43 75 550 – 750 850 – 1.050 450 – 700 750 – 1.000 

33 50 600 – 800 900 – 1.100 500 – 750 800 – 1.050 

20 25 650 – 850 950 – 1.050 550 – 800 850 – 1.100 
1) zrnatost P 45    

 
 
Tabela 12.11 Orientacijske vrednosti vsebnosti energije v lesnem gorivu iz lesne predelave 
 

Izvor Vsebnost energije oz. Hu Vsebnost energije oz. Hu 

  kW h/nm3  kW h/ m3 

Žaga     

Neobdelan les, W = 40 – 60%     

TL 800 -  1.000    Sekanci1) (z 20 – 30% deležem lubja,% od mase 
 oz. atro goriva) ML 500 -  700   

TL 900 -  1.100    Drobljeno lubje 

ML 650 -  800   

Tesarski ali mizarski obrat     

Ostanki lesa, W = 10 – 15%     

  TL 2.400 – 2.900  Masivni les 

  ML 2.000 – 2.300 

TL 900 -  1.150    Sekanci2) iz masivnega lesa 

ML 700 -  900   

TL 650 -  850    Žaganje/prah iz masivnega lesa 

ML 500 -  650   

 Briketi  4.400 - 7.700   

 Plošče iz lesenega materiala    3.000 – 4.400 

 Sekanci iz plošč iz lesenega materiala  1.200 – 1.750   

 Žaganje/prah iz plošč iz lesenega materiala  1.000 – 1.400   
1) Zrnatost P 63     
2) Zrnatost P 45     
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Slika 12.11  Orientacijske vrednosti vsebnosti energije (področje nihanja in orientacijske vrednosti za projekte) in 
Švicarska cenovna osnova za sekance iz lesnega goriva v odvisnosti od vsebnosti vode W za trd les TL in mehak les ML 
z različno zrnatostjo  
 
 
 

12.5.3 Izračun cen goriva na kW h 
proizvedene količine toplote 

 
Tabela 12.12 prikazuje izračun stroškov goriva na kW h 
proizvedene toplote (stroški koristne toplote), če se 
upošteva različne količine različnih izborov in z različno 
vsebnostjo energije in različnimi cenami. Srednji letni 
izkoristek kotla se praviloma izračuna letno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 12.12 Primer izračuna stroškov goriva na kW h proizvedene toplote 
 

Izbor/izvor   Količina 
dobave 

Vsebnost energije Cena Stroški 

   nm3/a kW h/nm3 €/nm3 Ct/kW h

Gozdni les WS-P455-W35 TL 3500 1000 28  

Ostanki žag WS-P45-W50 ML 1000 650 18  

Drobljeno lubje Rz ML 500 750 3,3  

Star les AH ML 4000 550 0  

Skupna vsota dobave  9000    

Ponderirana kurilnost: ∑ (nm3 x kW h)/ ∑ (nm3)   747   

Ponderirana cena: ∑ (nm3 x €/ nm3)/ ∑ (nm3)    13,1  

Cena na kW h dobavljene količine toplote (končna energija) 1310/747 =   1,7 

Srednji letni izkoristek * 88%    

Stroški na kW h proizvedene količine toplote (koristna toplota) 1,7/0,88 =   2,0 

* Srednji letni izkoristek se izračuna letno (glej prilogo, 26. poglavje)    
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12.5.4 Določitev vsebnosti energije na 
prostorninski nasuti meter 

 
Da bi lahko določili vsebnost energije na prostorninski 
nasuti meter, so potrebni naslednji izhodiščni podatki 
predpisanega goriva: 
 
 povprečna vsebnost vode, določitev v skladu s 

poglavjem 12.1, 
 
 nasipna gostota na prostorninski nasuti meter, 

določitev v skladu s poglavjem 12.3. 
 
S pomočjo povprečne vsebnosti vode se določi 
kurilnost v skladu s poglavjem 12.2. Slika 12.1 
omogoča enostavno določitev kurilnosti. Za natančno 
določitev kurilnosti je potrebna elementarna analiza 
goriva.  
 
Vsebnost energije na kubični nasuti meter se izračuna 
sledeče: 
 

Vsebnost energije na prostorninski nasuti meter 
[kW h/nm3] = nasipna gostota[kg/nm3] x kurilna 

vrednost[kW h/kg] 
 

12.6 Pepel 
 

12.6.1 Količina pepela 
 
Energijsko koriščenje lesnih goriv vodi do trdih ostankov 
zgorevanja, ki se jih lahko, odvisno od kakovosti in 
lastnosti uporabi na različne načine ali pa se jih mora 
odstraniti. Tabla 12.13 prikazuje količino pepela, ki se 
nabere v enem letu v kuriščih les za nekaj evropskih 
držav, s tem da nekaj podatkov temelji na ocenah. S 
povečanjem energijskega koriščenja lesa je treba v 
prihodnosti računati na večje količine pepela.  
 
Tabela 12.13 Značilne količine pepela v tonah suhe 
snovi na leto [t SS/a] iz kurišč na les v Švici, Avstriji in 
na Finskem; Viri: [83, 84] 
 
Država Izvor pepela Količina 

  t TTS/a 

CH Kurišča na sekance nad 70 kW (1996) 6.900

 Lesni ostanki (1994) 1.000 – 2.000

 Star les (1995) 4.000

A Neobdelan les za daljinsko ogrevanje 
(1944) 

5.800

 Industrijska kurišča na les in lubje (1994) 8.000

 Kurišča na sekance (majhna postrojenja, 
1994) 

4.900

SF Lesna industrija (1995) 250.000 – 300.000
 
 

12.6.2 Frakcije pepela 
 
Pri kotlih na les se odvisno od sistema kurišča in 
čiščenja dimnih plinov nabirajo različni ostanki 
zgorevanja. Najpomembnejši so pepel z rešetke in 
ciklonov, ter morebiti pepel iz filtrov, če se za separacijo 
finega prahu uporablja tkaninski ali elektrofilter, slika 
12.12. Dodatno se pri periodičnem čiščenju kotla 
nabere pepel in nakopičene snovi iz kurišča in kotla. Pri 
kotlih s kondenzacijo vode v dimnih plinih, se namesto 
pepela iz filtrov ali kvečjemu dodatno k temu pepelu 
nabira kondenzacijsko blato, ki ima podobno sestavo 
kot pepel iz filtrov.  
 
Ker pepel, ki se kopiči na rešetki ne obremenjuje ostalih 
priključenih komponent postrojenja, je želen čim večji 
delež pepela na rešetki. Delež negorljivih snovi se lahko 
poveča s tujki, ki se jih vnaša skupaj z gorivom, kot je 
pesek in kamenje, kar na primer pri lubju ali gozdnih 
sekancih vodi do povečanega deleža pepela na rešetki. 
Pri starem lesu in lesnih ostankih izvira visoka vsebnost 
pepela pred vsem iz nečistoč, kot so žeblji, tečaji, kamni 
in ostanki cementa. Ti negorljivi delci se tudi izločajo 
predvsem kot pepel na rešetki. V nasprotju s tem pa se 
hlapne komponente kot so težke kovine in soli 
prenašajo v fazo plina in se tako v pepelu v ciklonu in 
filtru kopičijo s povečano koncentracijo.  
 
Tabela 12.14 prikazuje značilna področja vsebnosti 
pepela in porazdelitev na pepel z rešetke, ciklona in 
filtra za različne izbore goriva. Vsebnosti pepela in 
njihova porazdelitev v preostankih zgorevanja so 
podvržene velikim nihanjem. Vsebnost pepela je lahko 
zaradi nečistoč, na primer kamni, zemlja, zelo različna 
za isti razred goriva. Na porazdelitev pepela na 
posamezne frakcije vpliva zrnatost goriva in delež 
finega materiala ter konstrukcija kurišča in obratovanje 
kurišča (hitrost zraka in temperatura nad rešetko, 
obratovanje v režimu vklop/izklop ali neprekinjeno 
obratovanje, itd.). 
 

12.6.3 Sestava pepela 
 
Poglavitne komponente pepela iz neobdelanega lesa so 
mineralne snovi, alkalijske kovine in soli. Od hranilnih 
snovi pepel v relevantnih količinah vsebuje fosfor in 
kalij. Poleg tega pepel vsebuje tudi vrsto drugih snovi 
kot so kalcij, magnezij in dušik. Nadalje so v pepelu 
nakopičene tudi škodljive snovi, pri tem pa so 
pomembne predvsem težke kovine svinec, cink, kadmij, 
baker, mangan in molibden. Relevantne vsebnosti 
težkih kovin ima predvsem pepel od zgorevanja lesnih 
ostankov in starega lesa. Pri tem je star les običajno 
bistveno bolj obremenjen kot lesni ostanki. Težke 
kovine nastopajo zaradi okovja, barv, nanosov in tujih 
snovi v gorivu. Tabela 12.15 prikazuje povprečno 
sestavo pepela na rešetki pri zgorevanju različnih lesnih 
goriv.  
 
Pepel na rešetki pri zgorevanju starega lesa ima v 
primerjavi z ostalim pepelom občutno večjo vsebnost 
kovin. Poleg tega ima pepel starega lesa večinoma 
bistveno večjo vsebnost klora kot ostali preostanki, kar 
lahko vodi do korozije, kopičenja soli in povečanih 
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emisij škodljivih snovi, ki vsebujejo klor, predvsem 
kloriranih dioksinov in furanov (PCDD/F). 
 
Težke kovine svinec, cink, kadmij in živo srebro se 
kopičijo v pepelu v ciklonih in filtrih. Največjo 
koncentracijo teh snovi se vedno najde v pepelu na 
filtrih. Pepel v ciklonu ima lahko odvisno od goriva in 
obratovanja kurišča primerljivo sestavo kot pepel na 
rešetki ali pepel v filtru. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 12.12  Frakcije pepela pri kotlu s ciklonom in 
dodatnim separatorjem prahu, na primer tkaninskim ali 
elektrofiltrom 
 

 
 
Tabela 12.14 Vsebnost pepela v lesnih gorivih in njihovi deleži v preostankih zgorevanja; Viri: [85, 83, 84] 
 

Gorivo Vsebnost pepela Pepel na rešetki Pepel v ciklonu Filtrski pepel 

 % mase % % % 

Sekanci (neobdelani) 0,2 – 0,9 70 – 90 10 – 30 3 – 6 

Žaganje (neobdelano) 0,3 – 0,5 20 – 30 55 – 65 10 – 15 

Lubje 3 – 10 75 – 85 15 – 25 1 – 5 

Lesni ostanki 0,3 – 2,8    

Star les 5 – 12 85 – 95 4 – 8 1 – 7 
 
 
Tabela 12.15 Povprečna sestava pepela na rešetki pri zgorevanju različnih lesnih goriv. Pepel na rešetki lesa, 
žaganja in lubja izvira iz zgorevanja neobdelanih izborov goriva; Viri: [83, 84, 85] 
 

Element  Enota Les Žaganje Lubje Star les iz 
gradbenega 

področja (CH: 
lesni ostanki 

gradbišč) 

Star les 

Fosfor P g / kg 9,4 10,9 7,4  4,1 

Kalcij Ca g / kg 320 250 300  220 

Magnezij Mg g / kg 27 34 39  17 

Kalij K g / kg 66 59 42  19 

Svinec Pb mg / kg 18 36 25 10 2.100 

Kadmij Cd mg / kg 2,2 3,9 17 1 20 

Krom Cr mg / kg 35 140 130 210 470 

Kobalt Co mg / kg 11 17 24  20 

Baker Cu mg / kg 210 180 90 90 1.200 

Molibden Mo mg / kg 4,5 3,4 4,8  7 

Nikelj Ni mg / kg 45 72 94  180 

Živo srebro Hg mg / kg <0,5    1 

Cink Zn mg / kg 380 1430 620 140 6.900 
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12.6.4 Predelava in odstranjevanje 
pepela 

 
Za predelavo ali odstranjevanje ostankov iz kurišč na 
les pridejo v poštev naslednje možnosti:  
 
 industrijsko koriščenje kot dodatek ali surovina za 

cement, surovina za kemikalije, 
 
 uporaba pri gradnji cest, 

 
 uporaba kot odpadno gnojilo v kmetijstvu, 

 
 deponiranje. 

 
Industrijsko koriščenje pepela je možno le, če dobimo 
zadostne količine z nespremenljivo kakovostjo. Vendar 
pa imajo kotli na les v večini primerov premajhne moči 
in s tem premajhne količine pepela za industrijsko 
koriščenje pepela. Tako na primer kurišče na lubje z 
močjo 5 MW pri obratovanju s pasovno obremenitvijo 
na leto proizvede okoli 900 ton pepela, medtem ko je za 
cementarno zanimiva količina od 50.000 ton letno 
naprej.  
 
 
 
 
 

 
 
Slika 12.13  Načelo okolju prijaznega krožnega gospodarstva za ravnovesje mineralnih snovi sistema zgorevanje 
biomase/rast biomase 
 
 
Kondenzacijsko blato se lahko uporabi kot dodatek 
mivki, ki se jo stabilizira s cementom (SSM-material). 
Ta material se uporablja za zapolnitev toplovodnih 
cevovodov. Izvedeni elucijski poskusi kažejo, da je 
kondenzacijsko blato načeloma primerno za tovrstno 
uporabo [86].  
 
Uporaba pri gradnji cest na primer kot nadomestilo za 
gramoz je možna uporaba žlindre. Vendar pa se zaradi 
visokega vodotopnega deleža pepela, zaradi 
pričakovane elucije težkih kovin in majhnih količin, 

uporaba pri gradnji cest zdi bolj problematična. Pri 
kuriščih na lubje se lahko kvečjemu grobo frakcijo 
žlindre preseje in uporabi pri gradnji cest, če se lahko 
izključi povišano vsebnost težkih kovin v gorivu.  
 
Zaradi vsebnosti hranilnih snovi za rastline se lahko 
pepel na rešetki pri zgorevanju neobdelanega lesa 
teoretično koristi tako v kmetijstvu kot tudi v 
gozdarstvu. Uporaba lesnega pepela kot sekundarna 
surovina pa je podvržena predpisom posameznih držav, 
glej poglavje 17, ki se delno med seboj bistveno 
razlikujejo.  
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Trosenje lesnega pepela na kmetijskih in 
gozdarskih površinah se raziskuje v različnih državah 
[84]. Pepel iz kotlov na les ima pogosto visok delež 
hranilnih snovi, ki so bistvene za razvoj rastlin. 
Povprečna vsebnost CaO, MgO, K2O, P2O5 in Na2O je 
pri mešanicah iz grobega in ciklonskega letečega 
pepela pri kuriščih na lubje, sekance in žaganje skupaj 
med 51 in 60% suhe snovi. Zaradi svoje kemične 
sestave lahko torej rastlinskim pepelom pripišemo 
lastnosti gnojila. Njihov učinek je podoben kot pri 
gnojilih z več hranilnimi snovmi in malo dušika, s tem da 
se lahko lesni pepel uvrsti med apnenčasto gnojilo, ki 
vsebuje kalij. Vendar pa poleg tega pepel celo kemično 
neobdelane biomase vsebuje tudi organske škodljive 
snovi PAH (policiklični aromatični ogljikovodiki) in težke 
kovine (svinec, cink, krom VI, kadmij), ki v biomaso 
preidejo preko rastlinske absorpcije ali preko mokrega 
in suhega deponiranja, s tem pa preidejo tudi v 
krogotok pepela [87, 88], slika 12.13. Če želimo kljub 
temu ohraniti krogotok pepela, je treba odstraniti 
stranski tok, bogat s škodljivimi snovmi. Za okolje 
relevantne težke kovine se kopičijo v frakcijah finega 
letečega pepela, zato se zdi smiselno deponirati te fine 
frakcije, bogate s težkimi kovinami, ostale frakcije 
pepela pa, v kolikor je možno in dovoljeno, koristiti kot 
sekundarno surovino v kmetijstvu in gozdarstvu.  
 
 
Katere frakcije pepela se mora deponirati in katere 
se lahko uporablja kot gnojilo, ter na katerih 
površinah je dovoljeno trosenje, je v Švici, Nemčiji 
in Avstriji opredeljeno različno. Predpogoj za 
uporabo lesnega pepela v kmetijstvu ali gospodarstvu 
je vsekakor analiza hranljivih in škodljivih snovi v 
priznanem laboratoriju, da se določi kakovost gnojila in 
dokaže upoštevanje mejnih vrednosti škodljivih snovi, 
predvsem težkih kovin.  
 
Medtem ko se v Švici frakcijo grobega pepela na 
kmetijskih površinah lahko uporablja kot gnojilo le 
omejeno, se v Avstriji predlaga trošenje mešanice iz 
grobega pepela in ciklonskega letečega pepela glede 
na količino za posamezni kotel na kmetijskih in 
gozdarskih površinah, ob upoštevanju ustreznih robnih 
pogojev.  
 
Z novelo Uredbe o gnojilih (DüMV) z dne 26. novembra 
2003 je bila v Nemčiji poleg odstranjevanja pepela z 
deponiranjem urejena tudi pravna osnova za uporabo 
lesnega pepela kot sekundarna surovina. Ker je pepel 
na rešetki pri zgorevanju neobdelanega surovega lesa 
pri izključnem vračanju na gozdarske lokacije izvzet iz 
predpisov o mejnih vrednostih škodljivih snovi uredbe 
DüMV, je treba za okolju prijazno trosenje na tleh 
gozdov sprejeti bolj konkretne ureditve. Te morajo biti 
usmerjene v to, da zagotovi upoštevanje opredeljenih 
vsebnosti težkih kovin, kot jih zahteva Zakon o 
varovanju tal.  
 
Predelava in odstranjevanje lesnega pepela v Švici 
 
Trosenje pepela neobdelanega lesa v gozdu je 
načeloma zaželeno, saj je s tem krogotok lesne 
energije popolnoma zaključen. Vendar pa je gnojenje s 
pepelom v gozdu v največ primerih problematično, saj 
lahko visoka alkalnost pepela vpliva na rastlinstvo 
gozda, težke kovine pa so v rahlo kislih tleh gozda zelo 
mobilne, kar vodi do obremenjenosti dreves, tal, in pitne 

vode s težkimi kovinami. Poleg tega bi morali iz 
gospodarskih razlogov trositi razmeroma velike količine 
pepela, ki za desetletje presegajo naravno absorpcijo 
hranilnih snovi. Izjema bi bila kvečjemu možna pri 
zakisanih gozdnih tleh, pri katerih se s trosenjem 
pepela zakisanost lahko zaustavi ali delno celo povrne 
v prvotno stanje. V skladu z aktualno zakonodajo je 
vračanje lesnega pepela iz neobdelanega lesa v gozd 
prepovedano. Zvezni urad za okolje, gozd in pokrajino 
BUWAL trenutno preverja spremembo te ureditve.  
 
Pepel na rešetki pri zgorevanju neobdelanega lesa se 
lahko v skladu z uredbami o gnojilih posameznih držav, 
glej poglavje 17, uporablja kot gnojilo v kmetijstvu, če 
so upoštevane zahteve glede najmanjših količin 
škodljivih snovi (težke kovine in organske škodljive 
snovi) in glede vsebnosti tujkov, kamenja in grobih 
delcev.  
 
Pepel iz ciklona ima tudi pri neobdelanem lesu 
praviloma rahlo višjo vsebnost težkih kovin (svinec, 
cink, krom VI, kadmij) in organskih škodljivih snovi 
(PAH) kot pepel na rešetki. Koriščenje v kmetijstvu ali 
gozdarstvu je podvrženo predpisom posameznih držav, 
17. poglavje. Pepel iz ciklona in pepel na rešetki je 
treba zbirati ločeno, če je predvidena uporaba kot 
gnojilo, saj primes pepela iz ciklona k pepelu na rešetki 
omeji uporabo slednjega kot gnojilo ali jo celo 
onemogoči.  
 
Če se na kotel na leto nabere količina pepela 5 ton ali 
več, je treba uporabo pepela kot gnojilo v vsakem 
primeru prijaviti pri Institutu za varovanje okolja in 
kmetijstvo (Institut für Umweltschutz und 
Landwirtschaft), Liebefeld-Bern (IUL) in zanjo pridobiti 
dovoljenje. Da bi dolgoročno zagotovili uravnovešeno 
bilanco hranljivih snovi in rodovitnost tal, mora 
regionalna strokovna svetovalna služba za gnojenje 
skrbno preveriti količini uporabe, trenutek uporabe in 
omejitve uporabe. Pri tem je treba upoštevati najvišje 
dovoljene vsebnosti, oz. vrednosti morajo biti čim bolj 
pod dovoljenimi. Presežne količine se lahko dobavi 
kompostarnam. V dogovoru s kantonalnimi organi se 
priporoči, naj se pepel iz manjših postrojenj v vrečah 
odda odvozu smeti, pepel večjih postrojenj (na primer 
800 litrske posode) pa naj se odstrani na posebna 
odlagališča. 
 
Pri pepelu od zgorevanja lesnih ostankov ali starega 
lesa ter pri pepelu iz filtrov (tudi od neobdelanega 
lesa) je uporaba kot odpadno gnojilo zaradi kopičenja 
težkih kovin izključena. Ta pepel je treba obravnavati 
kot ostanke zgorevanja odpadkov, kar praviloma 
zahteva predelavo in/ali kondicioniranje, kateremu sledi 
odlaganje na posebnih odlagališčih. 
 
Predelava in odstranjevanje lesnega pepela v 
Nemčiji 
 
Vračanje bazičnosti, odvzete pri koriščenju gozdov, v 
obliki lesnega pepela ustreza misli o krogotoku in 
recikliranju, zasidrani v Zakonu o krožnem 
gospodarstvu in odpadkih (KrW-/AbfG) [89, 90]. Ker 
energijsko koriščenje lesa ni usmerjeno v proizvodnjo 
lesnega pepela in je s tem pri lastniku prisotna 
subjektivna volja po odstranitvi, se tako v Nemčiji kot v 
Avstriji po veljavnem KrW-/AbfG lesni pepel obravnava 
kot odpadke. Odpadke se glede na vrsto in izvor dodeli 
opredeljenim evidenčnim ključem za odpadke. Uredba 
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o evidenci odpadkov (AVV) z začetkom veljavnosti dne 
01.01.2002, je pri tem evropsko pravo o odpadkih 
prevzela v nemško pravo. V AVV so za lesni pepel na 
razpolago različni ključi odpadkov. Dodelitev je odvisna 
od vrste kotla (kotel na odpadke, drugi kotli), izvora 
pepela (pepel na rešetki ali filtrski pepel) in od 
obremenjenosti pepela z nevarnimi snovmi. Za ključe 
odpadkov so opredeljene različne potrebe po nadzoru 
odstranjevanja. Pepel na rešetki iz kotlov za kurjenje 
lesa brez zgorevanja odpadkov se dodeli ključu 
100101, filtrski pepel iz kotlov na neobdelan les ključu 
100103. Potreba po nadzoru obstaja pri teh dveh 
kategorijah le pri odstranjevanju, ne pa pri predelavi 
pepela. Kot poti odstranjevanja pride v poštev 
deponiranje (deponije različnih standardov) in 
predelava (uporaba kot gnojilo, zasip, uporaba v 
gradbenem sektorju po predelavi ali kot dodatek v 
cementni industriji). Šele z novelo uredbe DüMVO z 
dne 01.12.2003 je bil ustvarjen pravni okvir za uporabo 
lesnega pepela kot gnojilo. Lesni pepel iz čistega 
gozdnega lesa in pri tem le frakcija pepel na rešetki, ki 
je manj obremenjena s škodljivimi snovmi, ni podvržen 
posplošujočim predpisom za težke kovine uredbe 
DüMVO pri vračanju na gozdarske površine. Za 
trosenje lesnega pepela v gozdovih so poleg uredbe 
DüMVO potrebne dopolnilne ureditve, da se izključi 
potencialna tveganja trosenja lesnega pepela predvsem 
zaradi povečane vsebnosti težkih kovin. V deželi 
Baden-Württemberg je v načrtu obvezna povezava 
trosenja lesnega pepela z apnenjem gozda. Zaradi 
ponavljajočih se ciklusov za apnenje za zaščito tal (10 
do 15 let) ter omejitve največjih količin trosenja in 
prostovoljnega nadzora vsebnosti težkih kovin se lahko 
zagotovi upoštevanje mejnih vrednosti za vsebnost 
težkih kovin, ki so zasidrane v zakonodaji o zaščiti tal.  
 
Predelava in odstranjevanje lesnega pepela v 
Avstriji 
 
V Avstriji se pepel iz kotlov na les v skladu z zveznim 
zakonom o gospodarjenju z odpadki uvršča med 
odpadke oz. odpadni material. Za uvrstitev pepela iz 
kotlov na les kot »nevarni« oz. »nenevarni« odpadki se 

je treba poslužiti standarda ÖNORM S 2100 z dne 
01.09.1997, na katerem temelji Zakon o gospodarjenju 
z odpadki 1990 (BGBl. Št. 325/1990), in določitvene 
uredbe iz leta 1997 (BGBl. Nr. 227/1997), saj ustreznih 
uredb Zakona o gospodarjenju z odpadki 2002 še ni. V 
skladu s standardom ÖNORM S 2100 je treba grobemu 
pepelu in letečemu pepelu iz kurišč na biomaso dodeliti 
ključno številko 31306 »lesni pepel, pepel slame«, 
finemu letečemu pepelu pa ključno številko 31301 
»leteči pepel in prah iz kurišč«. Pri obeh vrstah 
odpadkov, v skladu s podzakonsko uredbo 1997, ne gre 
za »nevarne odpadke« V skladu z osnutkom 
Evropskega registra odpadkov, ki bo v Avstriji v kratkem 
stopil v veljavo, sta grob pepel in leteči pepel zajeta pod 
ključno številko 100101, fini leteči pepel pa pod ključno 
številko 100103.  
 
Za recikliranje teh vrst pepela, z izjemo uredbe o 
kompostiranju, ki jasno opredeljuje uporabo pepela iz 
kurišč na biomaso kot dodatek za komposte [91], v 
Avstriji trenutno ni posebnih zakonskih predpisov. 
Pravno podlago za trosenje rastlinskega pepela na 
kmetijsko in gospodarsko koriščenih površinah trenutno 
v praksi predstavljajo smernice za ustrezno uporabo 
rastlinskih pepelov v gozdu oz. na poljih in zelenicah 
[92, 93]. V teh uredbah so opredeljene vrste pepela, za 
katere je dovoljeno trosenje, dovoljene količine trosenja, 
ustrezni tipi tal, potrebne osnove za primerno tresenje 
in mejne vrednosti težkih kovin oz. relevantnih 
organskih škodljivih snovi v rastlinskem pepelu. V 
skladu s pravnim mnenjem Zveznega ministrstva za 
kmetijstvo, gospodarstvo, okolje in vodno gospodarstvo 
z dne 12.12.2001 je ustrezno in znanstveno utemeljeno 
trosenje rastlinskega pepela v gozdu omogočeno z 
upoštevanjem načel, določenih v navedenih smernicah.  
Uporaba lesnega pepela pri ekološkem kmetijstvu je v 
skladu z Direktivo EU o ekološkem kmetijstvu 
(Direktiva (EGS) št. 2092/91) načeloma dovoljena [94]. 
V skladu s tem velja pepel lesa, ki po sečnji ni bil 
kemično obdelan, kot gnojilo oz. sredstvo za izboljšavo 
tal. Tako je v Avstriji trosenje pepela iz kotlov na 
biomaso ob upoštevanju ustreznih določil dovoljeno tudi 
v ekološkem kmetijstvu. 
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13 Komponente toplovodnega omrežja 

13.1 Cevovodni sistemi 
 
Pri gradnji omrežij lokalnega in daljinskega ogrevanja 
se skoraj izključno uporabljajo predizolirane cevi, ki se 
večinoma polagajo v zemljo. Predizolirana cev sestoji iz 
cevi, v kateri se pretaka nosilec toplote, izolacijskega 
materiala, ki zmanjšuje toplotne izgube v okolje in 
cevnega plašča, ki ščiti pred mehanskimi poškodbami. 
Pogosto so v izolaciji cevi tudi dodatni elementi kot na 
primer podatkovni vodi ali sistem za nadzorovanje 
netesnih mest [47, 96, 97]. 
  
Za toplovodna omrežja so na tržišču na voljo štirje 
zanesljivi in cenovno ugodni cevovodnimi sistemi za 
podzemno polaganje napeljave, Tabela 13.1. Toplotne 
izgube so pri ceveh s plastičnim plaščem z izolacijsko 
stopnjo 3 najmanjša. Toplotna izolacija jeklene 
neskončne cevi in gibljive, popolnoma plastične cevi 
ustreza izolacijskima stopnjama 1 ali 2 pri ceveh s 
plastičnim plaščem. 
 
Tabela 13.1  Področje uporabe cevovodnih sistemov za 
podzemno polaganje napeljave 
 
Cevovodni sistemi Področje uporabe 
   
 Tlačna stopnja Temperatura 
Toga cev s 
plastičnim 
plaščem v enojni 
in dvojni izvedbi 

PN 25 
 

140°C 

   
Gibljiva neskončna 
cev z jeklenim 
plaščem (kabel za 
daljinsko 
ogrevanje)  

PN 25 130°C 

   
Toga cev z 
jeklenim plaščem 

> PN 64 > 300°C 

   
Gibljiva neskončna 
cev s plastičnim 
plaščem (kabel za 
daljinsko 
ogrevanje) 

PN 25 130°C 

   
Gibljiva ali toga 
popolnoma 
plastična cev 
(plastična cev za 
medij) v enojni ali 
dvojni izvedbi 

PN 6 95°C 

 
Cevi s plastičnim plaščem se uporabljajo pri glavnih 
vodih v srednjih in velikih toplovodnih omrežjih (500 - 
5'000 Trm), ker lahko z navrtanjem naknadno 
priključimo dodatne vode za hišne priključke, ne da bi 
morali vnaprej privariti drage fazonske kose. Navrtanje 
je v Avstriji sporno, dolgoletne izkušnje v Švici pa so 
dobre. 
 

Neskončne cevi so primerne za polaganje v neugodno 
zemljišče, teren z veliko preprekami in v razgibano 
zemljišče ali za hitro polaganje na območjih z visokim 
obsegom prometa. Slabost je višji specifičen tlačni 
padec na tekoči meter pri predpisanem volumenskem 
toku in nazivnem premeru kot tudi večje specifične 
izgube toplote v primerjavi s cevmi za spajanje. 
 
Gibljiva popolnoma plastična cev se uporablja v 
cenovno ugodnih cevovodnih sistemih pri manjših 
toplovodnih omrežjih (< 500 Trm) in pri vodih za hišne 
priključke v omrežjih z maksimalno temperaturo 
obratovanja 90°C ter maksimalnim obratovalnim tlakom 
5 barov (statična tlačna višina in višina dinamičnega 
tlaka črpalke). Posebej zanimiva je 'gibljiva popolnoma 
plastična cev v dvojni izvedbi', ker so stroški polaganja 
(manjši jarek) in specifične toplotne izgube majhne. 
Popolnoma plastične cevi ne moremo opremiti s 
sistemom za nadzorovanje netesnih mest. 
 
Pri kombiniranju cevovodnih sistemov moramo paziti, 
da pri povezavi uporabljamo le v praksi preizkušene 
vezne elemente, za katere ponudnik cevovodnih 
sistemov tudi jamči z garancijo. 
 
Področje uporabe sistemov cevi v dvojni izvedbi 
 
Sistemi v dvojni izvedbi imajo v primerjavi s sistemi v 
enojni izvedbi naslednje prednosti: 
 

• manjši stroški polaganja (manjša širina jarka), 
• manjše specifične toplotne izgube. 

 
Paziti je potrebno, da sta obe osrednji cevi (dovodni in 
povratni tok) obojestransko toplotno dobro izolirani, da 
se temperatura povratnega toka zaradi višje 
temperature dovodnega toka nepotrebno ne zviša. 
 
'Gibljiva popolnoma plastična cev' je posebej primerna 
za polaganje napeljave od hiše do hiše, ker v zemlji ni 
potrebno zgraditi odcepa. 
 
Pri polaganju 'toge cevi s plastičnim plaščem v dvojni 
izvedbi' morajo biti odcepi natančno določeni, da se 
lahko pri gradnji uporabijo potrebni fazonski kosi. 
Naknadna vgradnja odcepov je povezana z visokimi 
stroški. Polaganje cevovoda mora biti izvedeno zelo 
natančno, saj je cev s plastičnim plaščem v dvojni 
izvedbi zelo toga, zato je ne moremo polagati tako kot 
cev s plastičnim plaščem v enojni izvedbi. Idealno je 
vodoravno polaganje, vendar je omejeno z razmerami 
na terenu. Razlike v nagibu zahtevajo natančno 
dodelane fazonske kose. Cev s plastičnim plaščem v 
dvojni izvedbi je zanimiva pri ravnem transportnem 
cevovodu brez odcepov in konstantnem nagibu trase. 
Pri podbojih (še posebej pri večjih razdaljah) je cev s 
plastičnim plaščem v dvojni izvedbi lahko le manjših 
dimenzij. 
 

13.2 Načini polaganja 
 
V nadaljevanju si bomo na kratko ogledali nekaj 
pomembnih pravil polaganja cevi s plastičnim plaščem. 
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Nasprotna sila trenja v zemlji je posledica sile 
toplotnega raztezka. Kjer sila trenja še vedno ni dosegla 
zadovoljivo visoke vrednosti, se bo cev raztezala. To se 
zgodi na primer pred vsako spremembo smeri v tako 
imenovanem 'območju drsenja'. V 'območju 
zadrževanja' je sila trenja večja kot toplotna razteznost. 
Dolžina območja drsenja in zadrževanja je odvisna od 
materiala, ki zapolnjuje cev. 
 
Takšno nastalo raztezanje pri loku je za silo trenja v 
zemlji zmanjšan preostali raztezek. Na podlagi dejstva, 
da se sile jeklenih cevi v skladu z rastočim nazivnim 
premerom nekoliko povečajo, pri čemer narašča 
površina cevnega plašča, je preostanek raztezanja v 
praksi vedno le približno od 20 do 35 mm. 
Kompenzacijo raztezka se projektira skoraj vedno le za 
te vrednosti. Izračun zato v večini primerov ni potreben 
[96]. 
 
Če se zaradi dejanske dolžine cevovoda (raven del 
cevovoda) prekorači maksimalno dovoljena dolžina 
polaganja Lmax, je lahko položaj kritičen le, kadar je 
maksimalna temperatura dovodnega toka kasneje pri 
obratovanju višja od 90°C. Če je nižja, ne pride do 
preobremenjenosti jeklene cevi. Če je višja, potem se 
mora cevovod razdeliti na več delov (vgradnja lir) ali se 
toplotno prednapne. 
 
Pri gradnji odcepov je potrebno paziti, da le-ti direktno 
lahko prevzamejo relativno malo razteznosti, zato 
odcepni cevovod nikoli ne sme biti daljši od 11 m 
(deloma tudi v območju 6 m). Najkasneje na tej 
oddaljenosti od odcepa se mora vgraditi lira. Za 
zmanjšanje preostanka raztezanja je načeloma možna 
vgradnja fiksnih točk. Vendar pa je zaradi njihovih 
relativno zahtevnih in dragih gradbenih posegov 
izgradnja lir večinoma cenovno ugodnejša. 
 
Odcepe voda je načeloma potrebno obložiti z blazinami 
v dolžini 1,5 m od točke odcepa, da se prepreči strižna 
obremenitev odcepnega voda v tem območju. 
 
Pri zasutju s peskom je preostanek raztezanja izrazitejši 
kot pri SMP (stabilizirana mešanica peska) zasutju. Ker 
se pri SMP zasutju območje zadrževanja glede na 
nazivni premer začne že po nekaj metrih, je potrebno 
paziti na to, da se držimo kriterijev, ki veljajo za 
območje zadrževanja. Pri hladno položenih odsekih se 
jeklena cev nepovratno deformira (plastično). 
 
V daljšem časovnem obdobju (2 ali 3 ogrevalna 
obdobja) se napetost jekla σa zmanjša, zato se sila 
trenja zemlje FR poveča, Lmax pa se skrajša. To pomeni, 
da toplotne obremenitve v fazi zagona ne nastavimo 
višje, kot je potrebno. Posledica tega je, da bo celoletno 
obratujoče omrežje po nekaj ogrevalnih obdobjih 
praktično popolnoma negibno ležalo v zemlji, neodvisno 
od tega, kakšen način polaganja se izbere, napetosti v 
jeklu pa se bodo spustile na nižji nivo. 
 
Med obdobjem načrtovanja ali v fazi gradnje lahko 
istočasno predvidimo več sistemov polaganja drugega 
za drugim. 
 
Poznamo naslednje metode polaganja: 
 

• polaganje brez predgrevanja, 
• polaganje – toplotno prednapeto, 

• polaganje – toplotno prednapeto z enkratnimi 
kompenzatorji, 

• polaganje po sistemu 4. 
 
Pri polaganju brez predgrevanja sistema se jarek za 
cev pred zagonom zasuje. Raztezanje prevzamejo 
kompenzatorji ali z razteznostnimi blazinami opremljeni 
loki. Do delnega fiksiranja sistema pride zaradi tornih 
sil, ki nastanejo med cevnim plaščem in zasipnim 
materialom in na drugi strani zaradi naraščanja 
aksialnih napetosti v sistemu. Pri temperaturi medija 
pod 90°C se vgradnji kompenzatorjev lahko odpovemo. 
 
Pri polaganju s predgrevanjem se sistem pred 
zasutjem segreje na predgrevalno temperaturo, to je 
temperatura med montažno in obratovalno temperaturo, 
in po zasutju na obratovalno temperaturo. Predgrevanje 
je mogoče tudi s sistemsko vodo, toplim zrakom, 
vakumirano paro ali z električno energijo. Sistem je 
fiksiran s tornimi silami med cevnim plaščem in 
zasipnim materialom, nihanja temperature pa 
prevzamejo aksialne napetosti v sistemu. Pri izbiri 
predgrevalne temperature je potrebno paziti, da sta 
tlačna napetost pri obratovalni temperaturi in natezna 
napetost pri ohlajanju enako veliki ter da se dopustnih 
vrednosti napetosti ne prekorači.  
 
Toplotno prednapet sistem z enkratnimi 
kompenzatorji je kombinacija kompenziranega in 
toplotno prednapetega sistema. Raztezanje, ki nastane 
pri predgrevanju, prevzamejo enkratni kompenzatorji. 
Sistem se pred segretjem na temperaturo predgretja 
zasuje do območja kompenzacijskih elementov. Po 
zavaritvi enkratnih kompenzatorjev in zasutju preostalih 
jarkov se sistem segreje na obratovalno temperaturo. 
Razlike v temperaturi, ki nastanejo med obratovanjem, 
delujejo na sistem kot natezne in tlačne napetosti. 
 
Pri sistemu 4 se polagajo posebne cevi v palicah z 
vgrajenimi razbremenilniki, ki so nameščeni po vsaki 
tretji ali četrti cevi. Te razbremenilne cevi prestrežejo v 
napolnjenem jarku tisto raztezanje, ki se ga pri toplotno 
prednapetih cevovodih lahko obvlada le v še vedno 
odprtih jarkih. Razbremenilne cevi v sistemu 
prevzamejo tisto raztezanje, ki ga običajno prevzamejo 
raztezne blazine ali toplotno prednapenjanje v odprtem 
cevnem jarku. Izračun in polaganje sistema mora 
potekati tako, da se krčenje vsake razbremenilne cevi v 
sistemu 4 ustavi na mehanskem omejevalniku, ko je 
temperatura približno 60°C pod maksimalno 
obratovalno temperaturo. Zaradi tega pod normalnimi 
pogoji obratovanja v razbremenilni cevi ne bo prišlo do 
gibanja, vendar pa se pri popolni zaustavitvi sistem 
ponovno odpre in je tako brez napetosti na razpolago 
za potrebna popravila (rezi cevi).  
  

13.3 Nadzorovanje netesnih mest 
 
Elektronski sistem za nadzorovanje netesnih mest 
preverja celoten cevovod na netesna mesta tako v cevi 
za medij kot tudi v zaščitnem plašču. Sistem 
nepretrgano meri upornost izolacijskega materiala. Če 
cev za medij pušča ali če skozi zaščitni plašč v plast 
izolacije vdre podtalnica, se z vlago poveča prevodnost 
izolacijskega materiala. Z ustreznimi merilnimi 
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napravami se lahko natančno določi lokacijo puščanja 
in poškodbo odpravi.  
 

13.4 Možnosti priključevanja 
odjemalcev toplote na 
daljinsko ogrevanje 

 
Hišno instalacijo lahko priključimo na omrežje 
daljinskega ogrevanja na dva načina: 
 
• direktni (neposredni) priklop brez vmesnega 

prenosnika toplote, 
 
• indirektni (posredni) priklop s prenosnikom toplote. 
 
Pri direktnem priklopu se v hišni instalaciji pretaka 
nosilec toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja. Pri 
izbiri materiala je potrebno paziti na kemično sestavo 
nosilca toplote. Če je omrežni tlak višji od dopustnega 
tlaka hišne instalacije, potem je potrebno direktni priklop 
opremiti z redukcijo tlaka in varovanjem. Načeloma 
mora biti tlak povratnega toka v omrežju daljinskega 
ogrevanja vedno nižji od dopustnega tlaka v hišni 
instalaciji. Maksimalna temperatura predtoka v omrežju 
daljinskega ogrevanja je določena z dopustno 
maksimalno temperaturo predtoka hišne instalacije.  
 
Pri indirektnem priklopu se primarni nosilec toplote ne 
pretaka skozi hišno instalacijo, temveč je od 
sekundarnega nosilca toplote hidravlično ločen s 
prenosnikom toplote. Primarna stran je projektirana za 
maksimalne temperature in tlake omrežja daljinskega 
ogrevanja, sekundarna stran pa za hišne tlake in 
temperature. 
 
V nadaljevanju sledijo opisi različnih pogosto 
uporabljenih toplotnih postaj za indirektni priklop in 
predstavitve novih inovativnih rešitev za to uporabo. 
 
Toplotne postaje s ploščnim (lamelnim) 
prenosnikom toplote se v omrežjih daljinskega 
ogrevanja uporabljajo zelo pogosto, glej sliko 13.1. 
Prednosti te izvedbe so manjša velikost, kompaktna 
izvedba in ugodni stroški investicije. Slabost je, da 
obstaja nevarnost zamazanja (primarna in sekundarna 
stran), pojavijo se relativno veliki tlačni padci, povečanje 
volumenskega toka pa je na sekundarni strani možno 
samo v omejenem obsegu.  
 
Pri toplotnih postajah s prenosnikom toplote s 
cevnim snopom sestoji prenosnik toplote iz ohišja, 
notranjega cevnega snopa in iz vstopne ter izstopne 
komore za ogrevalno sredstvo. Tlačni padec na 
sekundarni strani (stran ohišja) je večinoma 
zanemarljivo majhen, zato se velike volumenske tokove 
lahko obvlada. Prednosti te izvedbe so majhna 
nevarnost zamazanja in tlačni padec na sekundarni 
strani ter dobro delovanje pri delni obremenitvi. So pa 
večji in imajo zato večjo potrebo po prostoru kot 
toplotne postaje s ploščnim prenosnikom toplote in so 
zato tudi dražje. 
 

 
 
SLIKA 13.1: Toplotne postaje s ploščnim prenosnikom 
toplote 
 
Toplotne postaje z večcevnim prenosnikom toplote 
v stoječi izvedbi so zelo majhne (konstrukcija: 3K), prav 
tako imajo majhne tlačni padce, glej sliko 13.2. Tudi 
nevarnost zamazanja je pri tej izvedbi majhna. Slabost 
tega sistema je, da v primerjavi s toplotnimi postajami s 
ploščnim prenosnikom toplote potrebuje več prostora, 
večji pa so tudi investicijski stroški. 
 

 
 
SLIKA 13.2: Toplotne postaje z večcevnim prenosnikom 
toplote 
 
Hišne toplotne postaje z vgrajenim vmesnim 
izravnalnim hranilnikom toplote so inovativna novost 
in so primerne predvsem za odjemalce z manjšo 
porabo energije in nižjo temperaturo glavnega ter 
povratnega toka, glej sliki 13.3 in 13.4. Tipični odjemalci 
so počitniška naselja. Primerne pa so tudi za 
odjemalce, ki so že priključeni na omrežje za lokalno 
ogrevanje in bodo v prihodnje prekoračili mejo 
priključne moči, zato jim preskrba s konvencionalnimi 
hišnimi toplotnimi postajami ne zadostuje več. Ta 
možnost jim lahko zagotovi zadostno preskrbo s 
toploto. Ta izvedba ima naslednje prednosti: 
 
• Generatorja toplote in toplovodno omrežje ni 

potrebno projektirati na konico porabe. Načrtovanje 
se lahko izvede na konico, zmanjšano za 
zmogljivost izravnalnega hranilnika toplote. Možno 
je zmanjšanje investicijskih stroškov tudi do 30% v 
primerjavi z običajnimi izvedbami. 

 
• Zaradi primerljive konice moči se lahko uporabijo 

cevi manjših dimenzij iz cenovno ugodnejših 
materialov (jeklene ali plastične dvojne medijske 
cevi). Dosegljivo zmanjšanje konične moči za 
načrtovanje delov postrojenja je glede na tip 
odjemalca trenutno do 50% v primerjavi s 
konvencionalnimi izvedbami. 
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• Izgube pri obratovanju, kot so toplotne izgube v 

lokalnem omrežju daljinskega ogrevanja in pri 
fazah vzdrževanja plasti žerjavice v kurišču, se 
lahko zmanjšajo. Z zmanjšanjem ur obratovanja pri 
nizki obremenitvi kurišča na les se lahko zmanjša 
predvsem delež CO, CHx in emisije prahu. 

 
• Ogrevanje sanitarne vode preko omrežja za 

lokalno ogrevanje je poleti zaradi vgrajenega 
vmesnega izravnalnega hranilnika toplote potrebno 
le vsaka dva ali tri dni. Tako se zmanjšajo 
večinoma zelo velike toplotne izgube. V poletnem 
obdobju je pri konvencionalnih toplotnih postajah 
potrebno sanitarno vodo ogrevati vsaj dvakrat 
dnevno. 

 
• Regulacija »polnjenja in praznjenja« 

decentraliziranih vmesnih izravnalnih hranilnikov 
toplote je mogoča s komercialno dosegljivimi 
sistemi. 

 
• Proizvajanje tople vode je mogoče predvsem z 

zunanjim ploščnim prenosnikom toplote v 
pretočnem sistemu. Z izključitvijo rezervoarja tople 
vode (hranilnika toplote) je preprečena možnost 
nastanka legionel. Pri majhnem volumnu sanitarne 
vode v razdelilnem sistemu ogrevanje vode nad 
60°C ni več nujno potrebno. Ta sistem je zaradi 
možnosti čiščenja primeren tudi za zelo trdo vodo. 

 
 

 
 
Slika 13.3 Hišna toplotna postaja z decentralnim 
izravnalnim hranilnikom toplote omrežne vode; Vir: Fa. 
Pewo 
 
Razlaga: 1 omrežni vmesni izravnalni hranilnik toplote z 
izolacijo, 6 zunanji ploščni prenosnik toplote za 
sanitarno vodo, 12 ogrevalne zanke za ogrevanje z 
vgrajenim prenosnikom toplote v vmesnem izravnalnem 
hranilniku toplote. 
 

 
 
Slika 13.4   Hišna toplotna postaja z vmesnim 
izravnalnim hranilnikom toplote na strani porabnika z 
vgrajenim grelnikom sanitarne vode in notranjim 
prenosnikom toplote; Vir: Jenni Energietechnik AG, 
Oberburg pri Burgdorfu 
 
Inovativna rešitev na področju indirektnega priklopa so 
tudi hišne toplotne postaje z vgrajenim 
prenosnikom preostale toplote za predgretje 
sanitarne vode. Primerne so za porabnike z veliko 
povprečno porabo tople vode, glej sliko 13.5. Tipični 
odjemalci so hoteli, počitniške hiše in penzioni. Še 
posebej v turističnih regijah je uporaba tega načina 
gradnje priporočljiva. Uporaba te hišne toplotne postaje 
ima sledeče prednosti: 
 
• Pri odjemalcih z veliko porabo tople vode (hoteli, 

penzioni) so dosežene temperature omrežnega 
povratnega toka pri vključitvi prenosnika preostale 
toplote zelo nizke, s tem pa se znatno zmanjšajo 
tudi izgube toplote povratnega toka. 

 
• Zaradi povišanega temperaturnega razpona v 

omrežju lokalnega ogrevanja se lahko dimenzije 
hišnega priključka in glavnega voda zmanjšajo. Pri 
tem je možen prihranek pri investiciji oziroma 
povečan odjem moči pri dograditvi prenosnika 
preostale toplote v obstoječi postaji. 

 

 
 
Slika 13.5  Hišne toplotne postaje z vgrajenim 
prenosnikom preostale toplote za predgrevanje 
sanitarne vode 
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13.5 Posredovanje podatkov in 
komunikacija 

 
Pri izvedbi omrežij daljinskega ogrevanja predstavlja 
dandanes vgradnja podatkovnih sistemov in sistemov 
za nadzorovanje netesnih mest standardno opremo. 
Vgraditi jih je potrebno povsod, neodvisno od velikosti 
postrojenja. 
 
Sistem za nadzorovanje netesnih mest 
 
Nadzor omrežja za daljinsko ogrevanje opravljajo 
kontrolne žice, ki so nameščene v izolaciji cevi za 
daljinsko ogrevanje in odkrijejo pretrganje žic, kratek 
stik in poškodovana mesta (vdor vlage v izolacijo) ter 
jim določijo lego. Da bi žice zavarovali, se jih pri izdelavi 
varov na ceveh daljinskega ogrevanja ustrezno zaščiti. 
 
Po spojitvi žic za nadzorovanje netesnih mest je v 
območju izdelave izolacijskih spojk potrebno kontrolne 
zanke preveriti s posebno montažno napravo glede 
dolžine, pretrganja, kovinskega stika in zunanje 
napetosti. 
 
Nadzorovanje omrežja daljinskega ogrevanja mora s 
predvidenih merilnih točk potekati kontinuirano, vsak 
merilnik pa mora nadzorovati najmanj 700 tekočih 
metrov trase. 
 
Načeloma ločimo analogne in digitalne sisteme za 
nadzorovanje netesnih mest, pri čemer se pri digitalnih 
sistemih podatki prenašajo od merilnih mest do 
računalnika kotlarne, kjer se jih obdela. 
 
Najnovejši sistemi lahko tudi, ko nimajo lastnega 
podatkovnega kabla, uporabljajo žice za nadzorovanje 
netesnih mest za minimalno komunikacijo z regulatorji 
hišnih toplotnih postaj. 
 
Pri izbiri sistema za nadzorovanje netesnih mest je 
potrebno paziti, da merilni princip zagotavlja zgodnje 
odkrivanje poškodb (vdor vlage v izolacijo zaradi 
poškodb na zunanjem plašču ali na notranji cevi za 
medij), kot tudi natančno določitev lokacije poškodbe, 
da se vzdrževalna dela lahko začnejo pravočasno. 
 
 
Komunikacijski sistem – prenosnik podatkov 
 
Preko podatkovne komunikacije v omrežju daljinskega 
ogrevanja so konkretne hišne toplotne postaje ves čas 
povezane s sistemom vodenja v kotlarni. Tako so vsi 
pomembni podatki toplotnih postaj (trenutna toplotna 
moč, pretok, temperature, želene temperature, stanje 
obratovanja, stanje črpalk in ventilov, itd.) zbrani v 
računalniku kotlarne in prikazani na registratorjih. 
 
Ta podatkovna komunikacija se vzpostavi s 
prenosnikom podatkov. Doseg podatkovnega prenosa 
ne sme biti omejen z številom priključenih regulacijskih 
naprav. Računalniška strojna oprema mora biti 
načrtovana za pogoje, ki vladajo v območju sistema 
daljinskega ogrevanja (možni moteči vplivi vzporedno 
položenih energetskih kablov, različni zemeljski 
potenciali posameznih odjemalcev, nevarnost 
posrednega in neposrednega udara strele). 

 
Z neprekinjeno podatkovno povezavo postanejo 
dogajanja v celotnem omrežju daljinskega ogrevanja 
popolnoma transparentna, možno pa je tudi daljinsko 
nastavljanje vseh parametrov vsake posamezne 
toplotne postaje. Tako lahko vsakemu odjemalcu 
toplote pomagamo pri nastavitvi parametrov njegove 
instalacije s kateregakoli poljubnega mesta (npr. s 
prenosnim računalnikom ali mobilnim telefonom).  
 
Preden se posamezni regulatorji omrežja za toplotno 
ogrevanje priključijo na podatkovni kabel, je potrebno 
zaradi možnosti pretrganja ali kratkega stika izmeriti 
celotno kabelsko povezavo in izdelati vezalno shemo. 
 
Polaganje kabla poteka najpogosteje v drevesni 
strukturi z vstopom v vsako hišo. Pri tem zanke, krogi 
ali priključni upori v omrežju niso potrebni, kabelskim 
spojkam pa se je načeloma potrebno v zemlji izogniti. 
Položeni podatkovni kabli naj bodo večpolni (v skladu z 
zahtevami dobavitelja sistema) in izolirani. 
 
Da bi bila kasneje pri širitvi omrežja ali morebitnem 
iskanju napak na voljo natančna dokumentacija o 
izvršeni položitvi kablov, je potrebno polaganje kabla 
natančno dokumentirati. 
 
Sistem za nadzorovanje netesnih  
mest / Komunikacijski sistem 
 
Izmenjava podatkov med posameznimi hišnimi 
postajami in sistemom vodenja v kotlarni je še posebej 
pomembna pri večjih postrojenjih (> 3 MW). Pri sistemih 
za nadzorovanje netesnih mest poteka prenos podatkov 
preko javljalne žice. Poleg tega imamo v izolacijo lahko 
vgrajen tudi kabel za prenos podatkov. Obe povezavi 
se lahko uporabljata za izmenjavo podatkov med 
hišnimi postajami in sistemom vodenja, vgradnja 
ločenih prenosnikov podatkov pa ni potrebna.  
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14 Komponente pri proizvodnji toplote 
 
 

14.1 Avtomatski kotli na les 
 
Avtomatski kotli na les so na voljo v širokem spektru 
toplotnih moči. Tehnike segajo od avtomatskih kotlov na 
lesne sekance za ogrevanje posameznih hiš do kotlov 
za termoelektrarne na biogena goriva z več kot 100 MW 
toplotne moči. Najpogostejša je uporaba v srednjem 
območju moči med 200 kW in 2 MW, pri čemer se kot 
gorivo uporabljajo tako gozdni sekanci kot tudi lesni 
ostanki iz predelave lesa. Osnovna načela zgorevalne 
tehnike in tehnike kurišč ter pregled najpomembnejših 
izvedb najdete tudi v [17, 42, 43, 44, 45, 46]. 
 

14.1.1 Osnovna načela in področja 
uporabe 

 
V nadaljevanju si bomo na kratko ogledali 
najpogostejše tipe kurišč s spodnjim dovajanjem goriva 
in kurišč z rešetko. Tipična področja uporabe različnih 
izvedb so predstavljena v tabeli 14.1. 
 
Pri izbiri in obratovanju avtomatskih kotlov na les je 
odločilna presoja vrst lesnega goriva po tehničnih  
 

 
 
kriterijih, ki zajema velikost kosov, dopusten delež 
predolgih kosov, delež finih delcev in lubja, kakor tudi 
vsebnost vode (delež vode v masi mokrega lesa). 
 

14.1.2 Osnove zgorevanja lesa 
 
Zgorevanje lesa je načeloma večstopenjsko (sušenje, 
piroliza/uplinjanje, zgorevanje lesnega oglja in 
oksidacija dimnih plinov). Cilj procesa zgorevanja je, da 
bi z optimizacijo posameznih stopenj dosegli čimbolj 
popolno oksidacijo goriva v CO2 in H2O. Po sušenju 
goriva igra pomembno vlogo predvsem razmerje med 
dovedenim in potrebnim zrakom (razmernik zraka λ). 
Razmernik zraka λ < 1 vodi do nepopolnega 
zgorevanja, v toplotno energijo pa se pretvori le del 
energije goriva. V primeru, da v proces zgorevanja 
doteka preveč zraka (λ>>1), pride do ohlajanja, kar vodi 
do nepopolnega zgorevanja in toplotnih izgub. 
 
Teoretično bi bil razmernik zraka λ = 1 optimalen. Da bi 
dosegli popolno zgorevanje, dosega v praksi zaradi 
težav z mešanjem goriva z dimnimi plini in dovedenim 
zrakom celotni razmernik zraka od 1,3 do 1,8 pri velikih 
kotlih in od 1,5 do 2,0 pri majhnih in srednjih kotlih 
. 

 
 
Tabela 14.1  Področje uporabe najpomembnejših izvedb kotlov za les (a = vsebnost pepela glede na suho maso) 
 

Tip Območje moči Goriva Vsebnost vode 
Kurišče s spodnjim 
dovajanjem goriva 

20 kW – 2,5 MW gozdni sekanci, žaganje, lesni peleti, 
sekanci lesnih ostankov z a < 2% 

5% - 50% 

Kurišče s pomično 
rešetko 

150 kW – 50 MW lesni peleti, vsa lesna goriva in večina 
biomas, a < 50% 

5% - 60% 

Predkurišče z rešetko 20 kW – 1,5 MW lesni peleti, suhi sekanci lesnih 
ostankov a < 5% 

5% - 35% 

Kurišče s spodnjim 
dovajanjem goriva in 
rotirajočo rešetko 

2 MW – 5 MW gozdni sekanci z visoko vsebnostjo 
vode, različne biomase a < 10% 

30% - 65% 

Stacionarno kurišče z 
vrtinčno plastjo 

od 5 MW 
od 20 MW 

d < 10 mm 
d < 80 mm 
različne biomase, a < 10% 

5% - 60% 

Krožno kurišče z vrtinčno 
plastjo 

15 MW – 100 MW d < 10 mm 
različne biomase, a < 10% 

5% - 60% 

Kurišče z vpihovanjem 
prahu 

1 MW – 10 MW d < 5 mm 
različne biomase, a < 2%  

praviloma < 20% 

Gorilnik za prah v 
elektrarnah na premog 

skupaj 100 MW – 
1GW, 
delež lesa maks. 10% 

les: d < 2 – 4 mm (slama < 6 mm, 
trsje < 4 mm) 

praviloma < 20% 
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Optimizacijo razmernika zraka lahko dosežemo z 
realizacijo večstopenjskega zgorevanja. To dosežemo z 
geometrično ločitvijo kurišča na primarno in sekundarno 
cono zgorevanja. V primarni coni zgorevanja pride pri 
stehiometričnih pogojih (λ < 1) do sušenja in 
pirolize/uplinjanja goriva ter nadalje do oksidacije 
lesnega oglja. V sekundarni coni zgorevanja pride 
zaradi dotoka sekundarnega zraka (λ>1) do popolne 
oksidacije gorljivih plinov. 
 
Da bi zagotovili zgorevanje, pri katerem bi nastalo čim 
manj emisij, moramo pozornost posvetiti projektiranju in 
regulaciji kurišč. Pri nepopolnem zgorevanju pride do 
emisij CO (ogljikov monoksid), CxHy, (ogljikovodiki) in 
PAH (policiklični aromatični ogljikovodiki), katrana, saj, 
nezgorelega ogljika, NH3 (amoniak) in N2O (dušikov 
dioksid, smejalni plin). Z optimizacijo zgoraj navedenih 
stopenj procesa zgorevanja se lahko nastanek 
navedenih škodljivih snovi dodatno zmanjša. Pri tem je 
pomembna dobra premešanost goriva in zraka, stabilen 
in visok sloj goriva, zadosti dolg čas 
zadrževanja_(>_0,5 s) dimnih plinov v visokem 
temperaturnem območju (> 850°C) in v odvisnosti od 
kurilne moči ter vsebnosti vode v gorivu tudi optimalen 
razmernik zraka λ. 
 
Pri modernih kuriščih z dobrim regulacijskim sistemom 
se lahko na ta način koncentracija nezgorelih škodljivih 
snovi zelo učinkovito zmanjša, na primer CO < 50 
mg/Nm3 in CxHy < 5 mg/Nm3 [44, 98]. 
 
Tudi pri popolnem zgorevanju običajno pride do 
nastanka dušikovih oksidov (NOx; zlasti NO, pa tudi 
NO2 in N2O). Ti nastanejo pri temperaturah preko 
1300°C zaradi reakcije zračnega kisika z zračnim 
dušikom (toplotni NOx) ali cianidnimi spojinami, v 
navzočnosti ogljikovodikov, takojšen NOx, pa tudi pri 
oksidaciji dušikovih spojin, ki se nahajajo v gorivu [99, 
100]. Pri zgorevanju lesa nastaja NOx zaradi 
razmeroma nizkih temperatur praktično izključno iz 
dušikovih spojin v gorivu. 
 
Nastajanje NOx se lahko z optimizacijo geometrije 
kurišča in regulacijo bistveno zmanjša. Pri tem so 
posebno pomembni sledeči primarni ukrepi: 
večstopenjski in prostorsko oziroma s conami ločen 
primarni in sekundarni dovod zraka, primarni λ okoli 0,7, 
temperatura med 900 – 1100°C in čas zadrževanja 
dimnih plinov 0,5 s v primarni coni zgorevanja kot tudi 
čim manjši skupni razmernik zraka v sekundarni coni 
zgorevanja [101, 102]. Pri gorivih z veliko vsebnostjo 
dušika, kot je npr. star les ali ostanki iverke je potrebno 
uporabiti sekundarne ukrepe za zmanjšanje emisij NOx, 
da se lahko dosežejo predpisane mejne vrednosti 
emisij, glej 17. poglavje. 
 
Nadaljnje pomembne emisije škodljivih snovi pri 
zgorevanju lesa zadevajo SO2, HCI, PCDD/F (dioksini 
in furani), strupene težke kovine in emisije prahu. 
Zaradi manjših vsebnosti žvepla in klora v naravnem 
lesu ter relativno dobre stopnje vezave klora in žvepla v 
lesnem pepelu so emisije SO2 in HCI običajno majhne. 
 
Dioksini in furani nastajajo na površini nezgorelih delcev 
letečega pepela pri temperaturah med 200 – 500°C 
(sinteza De-novo). Popolno zgorevanje, zmanjšanje 
dviganja delcev iz žerjavice kot tudi učinkovita 
separacija prahu lahko znatno zmanjšajo emisije 
PCDD/F [85, 103]. Pri zgorevanju naravnega lesu v 

kotlih, ki so tehnično ustrezni, emisije PCDD/F običajno 
ne predstavljajo težav. Dolg čas zadrževanja v 
temperaturnem območju sinteze De-novo je zato 
potrebno preprečiti. 
 
Emisije prahu pri zgorevanju lesa so z vidika varovanja 
okolja zelo pomembne. Za njihovo zmanjševanje je 
potrebno vgraditi ciklonski izločevalec, elektrofilter, 
tkaninski filter ali kondenzacijsko napravo, glej poglavje 
14.2.1. 
 

14.1.3 Tehnologije kurišč 
 
Najpomembnejši tipi kurišč, ki se uporabljajo v 
kotlarnah na les, so kurišča s spodnjim dovajanjem 
goriva, kurišče z rešetko in redkeje kurišče na prašno 
ogrevanje. Te tehnologije so na kratko opisane v 
nadaljevanju. Za poglobljen študij te tematike si lahko 
ogledate predlagano literaturo [17, 44]. 
 
Kurišče s spodnjim dovajanjem goriva 
 
Pri kurišču s spodnjim dovajanjem goriva se gorivo s 
polžastim transporterjem potisne v zgorevalno komoro 
(retorto) od spodaj. Tu pride do sušenja in uplinjanja 
goriva ter zgorevanja lesnega oglja. Da bi gorljivi plini 
popolnoma oksidirali, se pred vstopom v vročo 
dogorevalno komoro dovede sekundarni zrak, ki se 
pomeša z gorljivimi plini. V prigrajenem prenosniku 
toplote pride do oddajanja toplote vročih dimnih plinov 
in odpraševanja dimnih plinov v ciklonu, glej sliko 14.2. 
 
Kurišča s spodnjim dovajanjem goriva so posebej 
primerna za drobnozrnate biomase kot so žaganje, 
peleti ali mleti les (maksimalna velikost zrna je 50 mm) 
z vsebnostjo vode med 5% in 50%. Zgradba kurišča in 
dogorevalne komore mora biti prilagojena vsebnosti 
vode v gorivu. 
 
Pri gorivih z veliko vsebnostjo pepela nastane težava z 
njegovim odstranjevanjem iz vročega kurišča. Poleg 
tega lahko sintrane ali staljene plasti pepela na površini 
goriva kratkočasno blokirajo razvijanje gorljivih plinov iz 
sloja goriva, posledica pa je nestabilno stanje 
zgorevanja pri vsakem vzbuhu plina. Nazivna toplotna 
moč kotla s kuriščem s spodnjim dovajanjem goriva je 
navzgor omejena na približno 2,5 MWth. Investicijski 
stroški kurišč s spodnjim dovajanjem goriva so nižji kot 
na primer kurišč z rešetko. Kontinuiran vnos goriva in 
stabilen, miren sloj goriva omogočata enostavno in 
dobro regulacijo moči ter obratovanje na nizki 
obremenitvi z malo emisijami. 
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Slika 14.1 Kurišče s spodnjim dovajanjem goriva 
 
Razlaga: 1 dovod goriva, 2 retorta za zgorevanje, 3 
primarni zrak, 4 sekundarni zrak, 5 zgorevalna komora, 
6 prenosnik toplote, 7 ciklon, 8 odstranjevanje pepela.   
 
Pepel na rešetki se praviloma odstranjuje ročno. Na 
tržišču pa se že pojavljajo kurišča s spodnjim 
dovajanjem goriva z avtomatskim sistemom za 
odstranjevanje pepela, ki so opremljeni s pomično 
dogorevalno rešetko in polžem za odstranjevanje 
pepela. 
 
Kurišče z rešetko 
 
Pri kurišču z rešetko se gorivo na rešetko potisne ali 
vodoravno s transportno napravo v obliki polžastega 
transporterja ali s pnevmatskim potiskom, ali pa se ga 
zalaga z metanjem goriva od zgoraj. V drugem primeru 
se s premikanjem elementov rešetke pomika naprej. Na 
koncu rešetke sledi odstranjevanje pepela. Del 
zgorevalnega zraka doteka skozi rešetko kot primarni 
zrak. V prvi coni rešetke pride do sušenja goriva, v 
srednji coni do uplinjanja lesa (to je glavna cona 
zgorevanja) in v zadnji coni do dogorevanja lesnega 
oglja. Kurišče z rešetko omogoča prilagoditev 
zgorevalnim lastnostim goriva, pri čemer pa se v večjih 
kotlih primarni zrak dovaja v različne cone rešetke. 
Sekundarni zrak se nad rešetko prostorsko ločeno v 
sekundarni zgorevalni coni premeša z gorljivimi plini za 
zgorevanje v naslednji zgorevalni komori. 
 
Rešetka opravlja funkcije transporterja, vžiganja in 
mešanja goriva za homogenizacijo sloja goriva in 
izboljšanje prehoda zraka. Da se zagotovi enakomeren 
dotok primarnega zraka v različne cone rešetke, je 
potreben čimbolj homogen sloj goriva na rešetki. 
Nehomogena založitev rešetke z gorivom lahko vodi do 
lokalnega zažlindravanja, dvigovanja nezgorelih delcev 
in visokega deleža letečega pepela, poleg tega pa 
postane večji razmernik zraka za doseganje popolnega 
zgorevanja zelo pomemben. Pri tem je pomembno 
enakomerno in počasno premikanje rešetke, 
nadzorovanje višine sloja goriva (npr. z infrardečimi 
fotocelicami) in frekvenčno voden dovod primarnega 
zraka v različne cone rešetke. Slednje je potrebno za 
regulacijo specifičnih razmerij primarnega zraka v 
različnih conah rešetke. Dotok primarnega zraka v 
posamezne cone omogoča kontinuirano obratovanje na 
delni obremenitvi do minimuma 25% nazivne 
obremenitve in nastavitev potrebne redukcijske 

atmosfere v primarni coni zgorevanja, ki je potrebna za 
zmanjšanje emisij NOX. Poleg tega je treba paziti na 
temperaturo rešetke pri gorivih z nizko točko taljenja 
pepela oziroma pri zelo suhih gorivih. Pogosto je 
potrebno nadzorovati temperaturo v kurišču in hladiti 
rešetko z recirkulacijo dimnih plinov oziroma vodnim 
hlajenjem. 
 
Da bi lahko zagotovili večstopenjsko zgorevanje, ki je 
predvsem pomembno za zmanjšanje emisij NOx, je 
potrebno ločiti primarno in sekundarno zgorevalno 
komoro, da se prepreči povratno primešavanje 
sekundarnega zraka v primarni zgorevalni coni. Ker 
mešanje gorljivih plinov in zraka v primarnem 
zgorevalnem delu zaradi potrebne nizke turbulence v 
sloju goriva in nad njim ni optimalno, mora priti do 
dobrega premešanja sekundarnega zraka z dimnimi 
plini. S tem se zmanjša potrebni razmernik zraka in 
poveča izkoristek kotla. To se lahko realizira z ozkimi 
prečnimi preseki kanala, kjer doseže gorljivi plin veliko 
hitrost in v katere se sekundarni zrak z veliko hitrostjo 
vpihava skozi zamaknjeno nameščene šobe. Nadaljnje 
možnosti predstavljajo vrtinčaste ali ciklonske 
sekundarne zgorevalne komore.  
 
Kurišča z rešetko so primerna za goriva z veliko 
vsebnostjo pepela, goriva, ki tvorijo veliko žlindre in 
goriva z različno zrnatostjo. Na podlagi smeri gibanja 
goriva in plinov ločimo tri tipe: enosmerni tok, protitok 
(obračalni plamen) in srednji tok. Pri vlažnem gorivu se 
del energije, ki se sprosti pri zgorevanju, porabi za 
uparjanje vode. Žarilni sloj nad gorivom skrbi za visoko 
temperaturo uplinjanja. Pri gorivih z visoko vsebnostjo 
vode se zato pretežno uporabljajo kurišča z obračalnim 
plamenom, pri katerih v prvem delu rešetke pride do 
predsušenja goriva in zato lahko goriva z do 60% 
vsebnosti vode zgorijo. 
 
Obstaja več različnih tipov rešetk, ki se razlikujejo 
predvsem po nagibu in načinu premikanja. Glede na 
vrsto pomika rešetk v kurišču ločimo poševne in 
vodoravne rešetke, glej sliki 14.2 in 14.3. Na trgu pa se 
pojavljajo tudi sistemi s potujočo rešetko, ki se v 
kotlarnah na les praktično ne uporabljajo, zato tu ne 
bodo obravnavane. 
 
Poševna pomična rešetka (glej sliko 14.2) je 
sestavljena izmenično iz fiksiranih in premičnih 
elementov rešetke, kjer pride do navpičnega transporta 
goriva s periodičnim premikanjem premičnih elementov 
rešetke naprej in nazaj. Pri tem se premešajo zgoreli in 
nezgoreli delci goriva, obnovi se površina sloja goriva, 
doseže pa se tudi homogena založitev rešetke z 
gorivom. Dovod primarnega zraka poteka skozi majhne 
vdolbine na stranskih ploskvah posameznih elementov 
rešetke od spodaj. Kurišča s pomično rešetko se za 
lesna goriva uporabljajo zelo univerzalno. Nehlajene 
oziroma le s primarnim zrakom hlajene rešetke so 
primerne za mokro lubje, žaganje in lesne sekance, 
medtem ko se lahko kurišča z vodno hlajeno pomično 
rešetko uporabljajo za suha lesna goriva oziroma lesna 
goriva z nizkimi temperaturami taljenja pepela. Pravilna 
nastavitev hoda elementov rešetke je pri sistemih zelo 
pomembna. Če so frekvence pomikanja previsoke, se 
kot posledica pojavi nezgorel ogljik v pepelu ali 
nezadostna založitev rešetke. Infrardeče fotocelice, ki 
so nameščene po različnih delih rešetke, se lahko 
uporabijo za regulacijo pomika rešetk na osnovi višine 
sloja žerjavice. 
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Slika 14.2 Kurišče s poševno pomično rešetko 
 
Vodoravna pomična rešetka sestoji iz poševno 
postavljenih elementov rešetke, glej sliko 14.3. Pri tem 
se pri premikanju elementov okrepi 'efekt razgrebanja', 
kar povzroči zelo homogeno založitev rešetke, 
nastanek žlindre zaradi lokalnega predgretja pa se v 
veliki meri prepreči. Da delci pepela in goriva ne bi padli 
skozi prazen prostor med elementi rešetke, morajo biti 
vodoravne pomične rešetke prednapete. Prednost 
vodoravnih rešetk v primerjavi s poševnimi je 
kompaktnejša izvedba. 
 

 
 
Slika 14.3 Kurišče z vodoravno pomično rešetko 
 
Kurišče z vpihavanjem 
 
Pri kuriščih z vpihavanjem (glej sliko 14.4), ki so 
primerna za lesna goriva z visoko vsebnostjo prahu 
(maksimalna velikost delcev 10 – 20 mm, vsebnost 
vode ≤ 20%), se gorivo pnevmatsko dovede na rešetko 
ali v ciklonsko zgorevalno komoro (mufelske peči ali 
večstopenjskega ciklonskega kurišča). Pri tem nosilni 
zrak učinkuje kot primarni zrak. Majhni delci se začnejo 
po vstopu v kurišče takoj uplinjati, večji delci pa se 
potisnejo na vroče stene (pri ciklonskem kurišču) 
oziroma odložijo na rešetko, da bi tam čim prej termično 
razpadli. Zaradi eksplozivnega uplinjanja finih delcev je 
treba dovod goriva zelo skrbno nadzorovati, kar določa 

tehnologijo kurilnega sistema. Do pravega zgorevanja 
letečih delcev pride ob dovajanju sekundarnega 
oziroma terciarnega zraka.  
 

 
 
Slika 14.4 Ciklonsko kurišče z vpihavanjem; Vir: 
Seeger, [45] 
 
Razlaga: 1... Dovod primarnega zraka, 2... Dovod 
goriva, 3...Uplinjanje in delno zgorevanje, 4... 
Recirkulacija dimnih plinov, 5... Odstranjevanje pepela, 
6... Sekundarni zrak, 7...Terciarni zrak 
 
Z dobrim premešanjem goriva in zraka ter majhno 
zrnatostjo delcev goriva se doseže dobra kakovost 
zgorevanja z majhnimi emisijami CO. Dovod goriva je 
možno brezstopenjsko regulirati do delne obremenitve 
okrog 25% brez bistvenega vpliva na samo kvaliteto 
zgorevanja. Nadaljnje prednosti te koncepcije so 
manjše vrednosti NOx stopenjskega dovajanja zraka in 
običajno majhni potrebni razmerniki zraka. Zaradi 
visokega toplotnega toka na stenah in visokih 
zgorevalnih temperatur, je potrebno predvideti možnost 
hlajenja z vodo ali recirkulacijo dimnih plinov. Slabost 
mufelskih peči in ciklonskih gorilnikov je hitra obraba 
šamota, ki se pojavi zaradi toplotne obremenitve in 
erozije [44, 46]. 
 
Kurišče na pelete 
 
Tržišče s srednje velikimi kotli na pelete z močjo 100 do 
1.000 kWth je trenutno še v povojih. Odvisno od načina 
dovoda peletov v zgorevalno komoro ločimo tri različne 
tehnologije: kurišče s spodnjim dovajanjem goriva, 
kurišče z dovajanjem goriva s strani in kurišče z 
dovajanjem goriva od zgoraj. Najpopolnejše zgorevanje 
z malo emisijami se doseže z ločitvijo kurišč na primarni 
in sekundarni zgorevalni del z ločenim dovodom zraka. 
Moderna kurišča na pelete lahko z mikroprocesorskim 
vodenjem regulacije moči in zgorevanja obratujejo 
popolnoma avtomatsko. Trenutno je naloga 
proizvajalcev kurišč na pelete razvoj in optimizacija 
zgorevalnih tehnologij za že omenjeno območje moči 
srednje velikih kotlov, pogosto ob podpori CFD – 
simulacije (Computional Fluid Dynamics – računalniška 
dinamika tekočin). Tu moramo omeniti na novo razvit 
kotel z nazivno toplotno močjo med 100 – 300 kW, ki je 
na osnovi zgorevalnega sistema z vrtljivo rešetko in s 
priključeno ciklonsko zgorevalno komoro primeren za 
vse vrste peletov ter mletega lesa, glej sliko 14.5. 
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Slika 14.5 Zgorevalni sistem z vrtljivo rešetko in 
priključeno ciklonsko zgorevalno komoro; Vir: KWB-
KRAFT & WÄRME AUS BIOMASSE GMBH, 2004 St. 
Margarethen an der Raab, Österreich 
 

14.2 Dodatne komponente 
 

14.2.1 Izločanje prahu 
 
Nastanek prahu oziroma delcev 
 
Pri zgorevanju lesa nastajajo emisije prahu oziroma 
delcev na različne načine in z različno zrnatostjo, v 
grobem pa se delijo na dve frakciji [68, 104]: 
 
• fini delci (aerosoli): zrnatost 0.01 – 1,0 µm, 
• grob leteči pepel: zrnatost > 1,0 µm. 
 
Fini delci nastanejo zlasti iz anorganskih sestavnih 
delov lesa, ki med zgorevanjem izparijo in v fazi 
hlajenja kondenzirajo ter tvorijo soli. Pri tem nastanejo 
delci v velikosti 0,1 µm. Pri naravnem lesu z majhnim 
deležem lubja nastanejo predvsem kalijeve spojine kot 
npr. K2SO4. Anorganski sestavni deli lesa se lahko v 
toku dimnih plinov pojavijo tudi direktno kot trde 
komponente, v fazi ohlajanja pa se lahko še povečajo. 
Pri tem nastanejo delci velikosti 1 µm. Tudi tu gre za 
soli, a predvsem kalcijeve spojine, kot je CaO. Ta 
način tvorbe je pri večini vrst lesa drugotnega pomena, 
pri zgorevanju lubja pa je pomemben, saj se sprosti 
večja količina kalcija. Tvorba ogljikovih delcev je 
običajno manjšega pomena, če zgorevalna temperatura 
preseže 600°C in je doseženo popolno zgorevanje. 
 
Bistveno večji delci, tako imenovan grob leteči pepel, 
nastane pri dviganju pepela iz sloja goriva. 
 
Zmanjšanju emisij prahu iz kotlarn na les bi v 
prihodnosti lahko posvetili primarne ukrepe. 
Mehanizmi nastajanja prašnih delcev in primarnih 
ukrepov za 'obratovanje z malo delci' pri kotlarnah na 
les so bili raziskani v [104]. Za obratovanje z majhnimi 
emisijami prahu je potrebno izpolniti naslednje pogoje: 
 
• Manjši razmernik zraka v sloju goriva, toda 

zadovoljivo velik za vzdrževanje stacionarnega 
obratovanja (približno 0,2 do 0,4). 

 

• Manjši skupni razmernik zraka, toda zadostno velik 
za zagotovitev popolnega zgorevanja (približno 1,3 
do 1,4). 

 
• Zadostna razdalja med slojem goriva in dovodom 

sekundarnega zraka zaradi preprečitve povratnih 
tokov (zadosti stopenjsko dovajanje zraka). 

 
• Enakomerna pretočnost sloja goriva. 
 
• Popolno zgorevanje (nizke vrednosti CO). 
 
Uporaba primarnih ukrepov za zmanjšanje prahu vodi 
do mirnega, stabilno visokega sloja goriva, ki je 
dosegljiv le z ustreznim krmiljenjem obratovalnih 
parametrov in ustreznimi konstrukcijskimi ukrepi. 
Potencial za zmanjšanje emisij prahu s primarnimi 
ukrepi je pod optimalnimi pogoji približno 50 do 80%. 
Na poskusnem kotlu (kurišče s spodnjim dovajanjem 
goriva, 570 kW) se je vsebnost prahu pri optimiziranju 
nastavitev regulatorja (brez konstrukcijskih ukrepov) v 
primerjavi z običajno nastavitvijo zmanjšala za dobrih 
50%. 
 
Primarni ukrepi za zmanjšanje prahu imajo velik 
potencial, uporaba v praksi pa zahteva razvojne 
raziskave s strani proizvajalca kotlov. Ali primarni ukrepi 
zadostujejo za doseganje mejnih vrednosti prahu 
oziroma so uresničljivi pod gospodarsko sprejemljivimi 
robnimi pogoji, je potrebno preveriti s proizvajalci kotlov, 
v vsakem primeru pa se vsebnost prahu v neočiščenem 
plinu za priključeno napravo za izločanje prahu občutno 
zmanjša. 
 
Pregled postopkov za izločanje prahu, ki se 
uporabljajo v kotlarnah na les 
 
Slika 14.6 predstavlja stopnjo izločanja frakcij pri 
različnih postopkih za izločanje prahu. 
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Slika 14.6 Stopnja izločanja frakcij pri različnih 
postopkih za izločanje prahu 
 
Multiciklon (ciklon) 
 
Cikloni in multicikoni spadajo v skupino izločevalcev, ki 
delujejo na principu masnih sil, in se uporabljajo za 
izločanje grobega prahu. Multiciklon je vzporedna 
vezava enojnih ciklonov. 
 
Način delovanja: 
 
• Plin s delci doteka tangencialno v cilindrični 

ciklonski prostor in se tu nato usmeri v rotacijski 
tok, glej sliko 14.7. Pri tem delce pepela 
centrifugalna sila potisne iz toka ob steno ohišja 
ciklona, kjer se izločijo. Skozi stožčasti lijak delci 
zapustijo notranji prostor ciklona. Očiščen plin 
zapusti ciklon skozi notranjo cev. 

 
Učinki:  
 
• Multicikloni nimajo nazivne vrednosti učinkovitosti 

izločanja v območju zrnatosti <1 µm. Delovanje 
izločanja je praktično izključno omejeno na grobe 
delce pepela. Običajno vrednosti čistega plina 
dosežejo 120-200 mg/Nm3 (pri 11 vol. % O2). 
 

• Učinkovitost izločanja je odvisna od obodne hitrosti 
rotacijskega toka in geometrične oblike ciklona. 
Večja je obodna hitrost, manjši je premer izločenih 
zrn, z obodno hitrostjo pa narašča tudi tlačni 
padec. 

 
• Konvencionalni multicikloni v kotlih na les so 

praviloma izločevalci zrn (velikost delcev, ki ustreza 
50% krivulje izločevanja frakcij), načrtovani za 
območje od 5 do 10 µm. 

 
• Majhni investicijski in obratovalni stroški. 
 
• Majhna potreba po prostoru. 
 
Področje uporabe: 
 
• Najpogosteje uporabljeni postopek za izločanje 

prahu v kotlarnah na les. 
 

• Uporablja se za predizločanje grobega prahu pred 
naslednjim postopkom izločanja prahu pri kotlih v 
srednjem in visokem območju nazivne toplotne 
moči, kjer multiciklon ne zadostuje za zagotavljanje 
mejnih vrednosti prahu. 

 

 
 
Slika 14.7 Ciklon 
 
Razlaga: hz: višina valja, he: višina dotoka, ht: dolžina 
notranje cevi, hi: višina izločevalnega prostora, h: 
celotna višina, b: širina dotoka, ra: zunanji polmer, ri: 
polmer notranje cevi, ve: hitrost dotoka, u: obodna 
hitrost, vr: radialna hitrost dimnih plinov, wpz: zmanjšana 
hitrost v centrifugalnem polju 
 
Tkaninski filter 
 
Način delovanja: 
 
• Plin s prahom se od zunaj sesa skozi filtrirni medij, 

ki je večinoma nameščen na cilindrični oporni 
tkanini, glej sliko 14.8. Na filtrirnem mediju nastane 
filtrirni kolač, ki se periodično očisti s hitrim močnim 
sunkom stisnjenega zraka v nasprotni smeri toka 
dimnih plinov. Najpogosteje se kot filtrirne medije 
uporablja iglana klobučevina, ki je glede na 
kemično sestavo dimnih plinov in njihovo 
temperaturo posebej površinsko obdelana (npr.: 
teflon, PTFE laminat ipd.). 

• Kondenzacija vode v dimnih plinih vodi do 
zamašitve filtra in predčasne menjave filtrirnega 
medija. 
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• Možnost dodajanja aditivov (sredstvo za vpijanje) 
za dodatno izločanje HCI, SOx in dioksinov 
(PCDD/F). 

 
Učinki: 
 
• Visoka učinkovitost izločanja tudi pri delcih < 1 µm; 
• Vsebnost v očiščenem plinu 1 – 5 mg/Nm3 (pri 11 

vol. % O2) je dosegljiva; 
• Srednji investicijski in visoki obratovalni stroški.; 
• Majhna do srednja potreba po prostoru; 
• Potrebno je izločanje iskric in žerjavice; 
• Kritično stanje pri visoki vsebnosti vodne pare v 

dimnih plinih (pri vlažnem gorivu in obratovanju z 
delno ter nizko obremenitvijo), potrebno je 
ogrevanje filtra; 

• Netesna mesta drastično zmanjšujejo učinek 
izločanja (lasne reže, luknje v tkanini). 

 
Področje uporabe: 
• območje moči od pribl. 100 kW naprej (kompaktna 

filtrska enota), 
 
• maksimalna temperatura dimnih plinov pribl. 

250°C, območje obratovanja pribl. 180 – 220°C, pri 
suhem gorivu od 140°C naprej, 

 
• za dodatno izločanje HCI, SOx in dioksinov 

(PCDD/F) z dodajanjem aditiva. 
 

 
 
Slika 14.8 Shematska predstavitev tkaninskih filtrov 
 
Razlaga levo: 1 – Linija toka dimnih plinov, 2 – Izločen 
prah, 3 – Sloj prahu na filtrirni cevi 
 
Razlaga desno (Vir Lühr):  
 
1 - Neočiščeni plini s prahom, 
2 - Doziranje sušilnih sredstev, 
3 - Pretočni reaktor, 
4 - Filtrirna cev, 
5 - Vračanje sušilnih sredstev in pepela, 
6 - Krogelni mlin za mletje sušilnih sredstev, 
7 - Odstranjevanje pepela, 
8 - Očiščeni dimni plini 

Elektrofilter (E-filter) 
 
Način delovanja: 
 
• Delci prahu se zaradi koronskega efekta med 

elektrodama elektronsko nabijejo. Zaradi električnih 
sil, ki delujejo na naelektreno prašno zrno v 
električnem polju, se naelektrena prašna zrna 
transportirajo do usedalne elektrode, kjer se 
usedejo, glej sliko 14.9. 

• Glede na zgradbo ločimo ploščne in cevne 
elektrofiltre. 

• Glede na odstranjevanje izločenih prašnih zrn z 
usedalne elektrode ločimo suhe in mokre 
elektrofiltre. Pri suhih elektrofiltrih se prah odstrani 
s periodičnim stepanjem, mokri elektrofiltri pa se 
čistijo s spiranjem z izplakovalno tekočino.  

 
 
Učinki: 
 
• Visoka učinkovitost izločanja; 
• Suhi elektrofilter: dosegljiva vsebnost v očiščenem 

plinu je 5 – 50 mg/Nm3; 
mokri elektrofilter: vsebnost v očiščenem plinu je 5 
– 50 mg/Nm3, (oba pri 11 vol. % O2). 

• Visoki investicijski in srednji obratovalni stroški; 
• Velika potreba po prostoru; 
• Pri mokrih e-filtrih: obdelava mulja, dodatna 

obdelava vode, eventualno ponovno ogrevanje 
dimnih plinov zaradi preprečitve tvorbe vodne pare. 

 
Področje uporabe:  
 
• območje moči od pribl. 500 kW naprej, 
• maksimalna temperatura dimnih plinov pribl. 

300°C, območje obratovanja pribl. 130 – 250°C, 
• mokri e-filtri so primerni za kombinacijo s 

kondenzacijo vode v dimnih plinih. 
 

 
 
Slika 14.9 Elektrofilter 
 
Razlaga: 1 – Linija toka dimnih plinov, 2 – Izločen prah, 
3 – na negativno elektrodo – plošče odložen prah 
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14.2.2 Rekuperacija toplote z 
grelnikom vode in kondenzacijo 
vode v dimnih plinih 

 
Izkoristek proizvodnje toplote se lahko znatno poveča, 
če se dimni plini po izhodu iz kotla nadalje ohladijo v 
dodatnih prenosnikih toplote. Slika 14.10 predstavlja 
potencial za povečanje izkoristka z uporabo naprav za 
rekuperacijo toplote v primerjavi s konvencionalnim 
kuriščem na les. Izkoristek se lahko z grelnikom vode 
poveča do 9%. S kondenzacijo vode v dimnih plinih je 
pri vlažnih gorivih možno povečanje izkoristka do 20%. 
 

 
 
Slika 14.10  Povečanje izkoristka z uporabo grelnikov 
vode in naprav za kondenzacijo vode v dimnih plinih 
 
Slika 14.11 predstavlja stroške proizvodnje toplote v 
odvisnosti od načina rekuperacije toplote in cene 
goriva. Pokazalo se je, da lahko uporaba grelnika vode 
znatno zniža stroške proizvodnje toplote. Investicijski 
stroški te komponente so majhni, rentabilnost pa je 
glede na povečanje izkoristka primerljivo visoka. 
Naprava za kondenzacijo vode v dimnih plinih je 
tehnično bistveno zahtevnejša, izkaže pa se, da je pri 
večjih kotlih, ki uporabljajo goriva z visoko vsebnostjo 
vode in razpolagajo z ustreznim nizko temperaturnim 
obratovanjem, gospodarsko smiselna. 
 

 
 
Slika 14.11  Stroški proizvodnje toplote v odvisnosti od 
rekuperacije toplote in cene goriva 
 

 
Grelnik vode 
 
V grelniku vode se dimni plin po izstopu iz kotla 
dodatno ohlaja, tako da je temperatura dimnih plinov v 
dimniku pribl. 80°C. Do ohlajanja dimnih plinov pride 
zaradi predgrevanja povratnega toka iz sistema. Pri 
zagonu kotlarne ali pri nedoseganju želene temperature 
80°C v dimniku je del toka dimnih plinov speljan preko 
lopute neposredno v dimnik, dokler spet ni dosežena 
želena temperatura. 
 
Način delovanja: 
 
• S prigrajenim prenosnikom toplote se dimni plini 

ohladijo malo nad temperaturo kondenzacije 
(rosišče). 

 
Učinki: 
 
• Pri razmerniku zraka λ = 2 dodatno ohlajanje 

dimnih plinov okoli 10°C povzroči povišanje 
tehničnega izkoristka za okoli 1%. Glede na 
razmernik zraka in vsebnost vode lahko dosežemo 
povečanje izkoristka za okoli 5 – 9%. 

 
Področje uporabe in priporočila: 
 
• Kotli od 100 kW naprej; 

 
• Zaradi velike gospodarske učinkovitosti (še 

posebej pri visokih cenah goriva) je potrebno v fazi 
projektiranja kotlarne na les v vsakem primeru 
vgradnjo grelnikov vode preveriti. 

 

 
 
Slika 14.12  Grelnik vode; Vir: Müller Holzfeuerung AG, 
Balsthal 
 
Kondenzacija vode v dimnih plinih 
 
Način delovanja: 
 
• Naprava za kondenzacijo vode v dimnih plinih je 

praviloma sestavljena iz treh stopenj, iz grelnika 
vode, kondenzatorja s prigrajenim ohlajevalnikom 
in prigrajenim grelnikom zraka, glej sliki 14.14 in 
14.15. V grelniku vode se dimni plini ohladijo na 
okoli 75°C. V vstopnem predelu kondenzatorja se 
lahko na dimni strani pojavijo mesta, ki so glede na 
obratovalno stanje izmenično mokra ali suha. Na 
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teh mestih obstaja nevarnost nalaganja oblog in 
korozije. Za preprečitev te težave se pogosto 
prigradi ohlajevalnik. Ta navlaži dimni plin in ga 
ohladi do rosišča tik pred vstopom v kondenzator. 
V kondenzatorju pride do nadaljnjega ohlajanja, 
temperatura dimnih plinov pade pod rosišče in 
prične se izločati kondenzat. Praviloma je za 
kondenzatorjem vgrajen tako imenovan grelnik 
zraka, v katerem dimni plini oddajo toploto 
zgorevalnemu zraku. Ta predgret zrak se po eni 
strani uporabi kot zgorevalni zrak, po drugi strani 
pa se primeša dimnim plinom zaradi preprečitve 
dodatne kondenzacije v preostalih cevovodih in 
dimniku ter nastajanja vodne pare na izstopu iz 
dimnika (preprečevanje sopare). 
 

• Preprečevanje nastajanja sopare pri dimnih plinih 
je pomembno predvsem za kotlarne na les v 
turističnih naseljih, ker se nad dimnikom kurišča na 
les ne pojavljajo nikakršni vidni hlapi.  

 
Učinki: 
 
• Z ohlajanjem dimnih plinov pod rosišče del 

vsebovane vodne pare kondenzira, pri tem pa se 
sprostijo velike količine energije v obliki občutene in 
predvsem latentne toplote. Bolj ko se dimni plin 
lahko ohladi, tem učinkoviteje deluje naprava za 
kondenzacijo vode v dimnih plinih. 
 

• Povečanje izkoristka kotla za okoli 20% (pri nizkem 
razmerniku zraka, visoki vsebnosti vode in nizki 
temperaturi povratnega toka < 40°C). Slika 14.13 
prikazuje potencial za povečanje izkoristka. 

 
• Poleg visoke energijske izrabe pride v 

kondenzacijski napravi tudi do velikega izločanja 
grobega letečega pepela (do95%), tako da se pri 
normalnih lesnih sekancih večinoma doseže 
izločanje prahu od okoli 30 do 60%. V kombinaciji z 
mokrim elektrofiltrom se doseže izločanje prahu 
tudi pri finih delcih okoli 95%. 
Med kondenzacijo vodne pare se uporabljajo delci 
prahu kot kondenzacijska jedra, ki so vezana v 
vodne kapljice, izločijo pa se kot kondenzacijski 
mulj. V ohlajevalnik vbrizgana voda skrbi za 
dodatno odpraševanje dimnega plina. Raziskave 
so pokazale, da je za učinkovito odpraševanje v 
napravah za kondenzacijo vode v dimnih plinih zelo 
pomembna dobro izkoriščena sekcija 
kondenzatorja. V tem primeru pride opisani učinek 
vključevanja delcev v nastale kapljice do polnega 
izraza. Obratovanje ohlajevalnika učinkuje le pri 
izločanju grobih delcev letečega pepela, na 
izločanje finih delcev pa nima vpliva. 

 
• Vsebnost očiščenega zraka ≥ 50 Mg/Nm3 (pri 11 

vol. % O2) dosegljiva (≥ 50 Mg/Nm3 pri 13 vol. % 
O2). 

 
• Presežni kondenzat se lahko pri visoki kakovosti 

zgorevanja (CO < 250 Mg/Nm3 pri 11 vol. % O2) in 
uporabi nevtralizacijske sekcije (regulacija pH 
vrednosti) po ločitvi kondenzacijskega mulja spelje 
v kanalizacijo. Pri tem je potrebno upoštevati 
lokalne predpise za izpuščanje. 

 

• Nastali kondenzacijski mulj je potrebno zaradi 
težkih kovin, ki jih vsebuje, ločiti od kondenzata 
(npr. v sedimentacijskem koritu), nato pa se 
deponira ali industrijsko obdela. Ločitev 
kondenzacijskega mulja v kondenzatorju naj se 
izvaja pri pH vrednosti > 7,5, da se prepreči elucija 
težkih kovin. 

 
• Pri izstopu nasičenih dimnih plinov iz dimnika lahko 

nastane zavesa vodne pare, ki v turističnih 
območjih ni povsod sprejemljiva. Preprečevalni 
ukrepi so sicer mogoči, vendar pa terjajo znatne 
energijske in finančne izdatke. 

 
• Visoki investicijski in obratovalni stroški. 
 
• Srednja potreba po prostoru.  
 
Področje uporabe: 
 
• Območje moči od pribl. 1 MW naprej (pri pasovnem 

obratovanju in visoki ceni goriva od pribl. 500 kW 
dalje). 

 
• Pri gorivih z visoko vsebnostjo vode (W = 40% - 

60%). 
 
• Pri odjemalcih toplote z nizko srednjo temperaturo 

povratnega toka ogrevalnega sistema (najmanj 
10°C pod rosiščem dimnih plinov), preveriti je 
potrebno lasten nizkotemperaturni povratni tok za 
kondenzator. 

 
• Pri obratovanju z majhnim razmernikom zraka (λ < 

1,8), potrebna je dobra regulacija zgorevanja. 
 
• Primerna za izločanje prahu (predvsem v 

kombinaciji z mokrim elektrofiltrom) 
 

 
 
Slika 14.13  Izkoristek v kotlarnah na les kot funkcija 
temperature dimnih plinov 
 
Razlaga: Vsebnost O2 v suhem dimnih plinih: 9,5 
vol. %; gorivo: mleti les in lubje; kurilna vrednost: 20 
MJ/kg SS; rosišče se izračuna za vodo. 
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Slika 14.14 Naprava za kondenzacijo vode v 
dimnih plinih 
 

 
 
Slika 14.15 Mokri elektrofilter v kombinaciji s 
kondenzacijo vode v dimnih plinih; Vir: Scheuch GmbH 
 

14.2.3 Postopki zmanjševanja emisij 
dušikovih oksidov 

 
Pregled 
 
Emisije dušikovega oksida izvirajo pretežno iz lesnega 
dušikovega oksida [99]. Kot primarni ukrepi za 
zmanjšanje dušikovega oksida so bili razviti postopki 
stopenjskega dovajanja zraka in stopenjskega 
dovajanja goriva, kot je prikazano na sliki 14.16 [101, 
102, 105]. Pri obeh postopkih pride do cone, v kateri 
med spojine lesnega dušikovega oksida, ki so nastale 
pri razgradnji lesa, zaradi pomanjkanja kisika 
medsebojno reagirajo v molekularni dušikov oksid, kot 
na primer po reakciji NH2 + NO N2 + H2O.  
 

 
 
Slika 14.16 Stopenjsko dovajanje zraka in 
stopenjsko dovajanje goriva v primerjavi s 
konvencionalnim zgorevanjem 
 
Tako pri stopenjskem dovajanju zraka kot tudi pri 
stopenjskem dovajanju goriva se z vodenjem procesa 
ustvari redukcijska cona za zmanjšanje dušikovega 
oksida. 
 
Da bi sprememba lesnega dušikovega oksida v N2 

potekala čimbolj učinkovito, mora biti razmernik zraka v 
redukcijski coni manjši od 1. Nadalje je potrebna visoka 
temperatura in minimalen čas zadrževanja. Najprej je 
potrebno kurilno tehniko projektirati za stopenjsko 
zgorevanje, nato pa natančno regulirati obratovanje v 
optimalnem območju. Stopenjsko dovajanje zraka 
izkazuje pod optimalnimi pogoji potencial za zmanjšanje 
NOx za okoli 50% pri lesu in okoli 75% pri iverkah. 
Stopenjsko dovajanje goriva izkazuje še nekaj višji 
potencial za zmanjšanje kot tudi širše območje 
obratovanja. 
 
Stopenjsko dovajanje zraka se je v preteklih letih pri 
mnogih avtomatskih kuriščih na les v praksi le 
nakazovalo. Potencial zmanjšanja pri tem še ni bil 
izčrpan, saj robni pogoji mnogokrat niso bili dosledno 
upoštevani, naprave pa niso obratovale točno v 
optimalnem območju. Za zmanjšanje NOx moramo 
stremeti k široki in dosledni uporabi stopenjskega 
dovajanja zraka. Slabost je povečanje obratovalnih 
stroškov, uporaba pa je zaradi visokih temperatur 
sporna predvsem pri gorivih, ki vsebujejo žlindro. 
 
Stopenjsko dovajanje goriva za kurišča na les se je do 
sedaj uresničilo le na pilotskem kotlu [106], glej sliko 
14.19. Poleg tega pa ga uporabljajo tudi v elektrarnah 
kot tako imenovan »Reburning« [44]. 
 
Primarni ukrep stopenjskega dovajanja zraka (Low 
NOx) 
 
Način delovanja: 
 
• Stopenjsko zgorevanje s stopenjskim dovajanjem 

zraka; 
 

• Reakcijska cona s časom zadrževanja najmanj 0,3 
s in dobrim premešanjem, temperaturno območje 
med 1100 in 1200°C, regulirana količina 
primarnega zraka med 0,7 in 0,8. 
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Učinki: 
 
• Srednja stopnja razdušičenja približno 30 – 50% pri 

nizki vsebnosti dušika, srednja stopnja 
razdušičenja 50 – 70% pri visoki vsebnosti dušika. 
 

• Potreben je reakcijski volumen.  
 
Območje uporabe: 
 
• za goriva z visoko vsebnostjo pepela je zaradi 

nevarnosti zažlindravanja primeren le pogojno, 
• potrebna je natančna regulacija reakcijskih 

pogojev, 
• območje moči od pribl. 200 kW naprej, 
• primeren za nove kotle, ne da se ga naknadno 

vgraditi. 
 

 
 
Slika 14.17 Princip stopenjskega dovajanja zraka 
 
Primarni ukrep stopenjskega dovajanja goriva (Low 
NOx) 
 
Način delovanja: 
 
• Stopenjsko zgorevanje s stopenjskim dovajanjem 

goriva z uporabo drugega goriva, npr. lesni prah. 
 

• Reakcijska cona z dobrim premešanjem, zadostuje 
že temperatura od 800°C naprej, regulirana 
količina primarnega zraka med 0,85 in 0,95.  

 
Učinki: 
 
• Srednja stopnja razdušičenja pribl. 40 – 50% pri 

nizki vsebnosti dušika, srednja stopnja 
razdušičenja pribl. 60 – 75% pri visoki vsebnosti 
dušika. 
 

• Potreben je reakcijski volumen in dovod drugega 
goriva.  

 
Območje uporabe:  
 
• območje moči od približno 500 kW naprej, 

 
• upoštevanje reakcijskih pogojev ni potrebno tako 

natančno kot pri stopenjskem dovajanju zraka, 
 
• primeren za nove kotle, ne da se ga naknadno 

vgraditi. 
 

 
 
Slika 14.18 Princip stopenjskega dovajanja 

 
 
Slika 14.19 Kombinacija kurišča s spodnjim 
dovajanjem goriva in kurišča z vpihavanjem za 
stopenjsko zgorevanje (postopno dovajanje zraka in 
goriva, Vyncke 0,2 – 2,5 MW, prvi izvedeni kotel v 
praksi 1,5 MW 
 
Sekundarni ukrep Denox SNCR (selektivna 
nekatalitična redukcija) 
 
Način delovanja: 
 
• Vpihovanje redukcijskega sredstva v reakcijsko 

komoro; 
 

• Kot redukcijsko sredstvo se uporabljajo amoniak 
(NH3), salmiak (NH3 aq.) ali sečnina (urea 
(NH2)2CO); 

 
• Reakcijska cona z dobrim premešanjem, čas 

zadrževanja okoli 0,5 s, temperaturno območje 
pribl. 850 do 950°C, regulirano razmerje molov n 
pribl. 2 (n = NH3/NOx [mol/mol]). 

 
• Potrebno je merjenje NOx. 
 
Učinki: 
 
• Stopnja razdušičenja pod optimalnimi reakcijskimi 

pogoji dosega do 95%, srednja stopnja 
razdušičenja pribl. 50 – 75%; 
 

• Poraba redukcijskega sredstva; 
 
• Potencialna nevarnost nastanka stranskih 

produktov, ki vsebujejo dušik, kot je amoniak, pri 
uporabi sečnine pa tudi smejalni plin (N2O, 
pomemben za okolje), HCN in HNCO. 

 
Območje uporabe: 
 
• Območje moči od pribl. 500 kW naprej; 

 
• Potrebna je natančna regulacija reakcijskih 

pogojev, vpihovanje izven temperaturnih okvirov se 
mora zaradi možnih stranskih produktov prekiniti; 

 
• Primeren za pasivno obratovanje, zadošča pa 

stopnja razdušičenja okoli 50%; 
 
• Primeren je v kombinaciji z mokrim izpiralnikom; 
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• Primeren za nove kotle, ne da se ga dodatno 

vgraditi, upoštevati je potrebno velik gradbeni 
volumen. 

 
Sekundarni ukrep Denox SCR (selektivna katalitična 
redukcija) 
 
Način delovanja »SCR High Dust«: 
 
• Vpihovanje redukcijskega sredstva pred 

katalizatorjem, priključeno izločanje prahu; 
 

• Kot redukcijsko sredstvo se uporabljajo amoniak, 
salmiak ali sečnina; 

 
• Temperaturno območje pribl. 250 do 450°C, 

regulirano razmerje molov n pribl. (n = NH3/NOx 
[mol/mol]); 

 
• Potrebno je merjenje NOx; 
 
• Za razgradnjo morebitnih dioksinov je priporočljiva 

vgradnja oksidacijskega katalizatorja; 
 
• Za zmanjšanje temperature dimnih plinov je 

priporočljiva dograditev grelnika vode. 
 
Učinki: 
 
• Pri majhnem uhajanju amoniaka je mogoča stopnja 

razdušičenja nad 95%; 
 

• Poraba redukcijskih sredstev; 
 
• Možna je zamašitev katalizatorja zaradi nalaganja 

prahu; 
 
• Deaktivacija katalitskega materiala je mogoča s 

katalizatorskimi strupi. 
 
Območje uporabe: 
 
• Območje moči od približno 500 kW naprej; 

 
• Potrebna je regulacija razmerja molov; 
 
• Pogojno primeren za ostanke lesa in stari les; 
 
• Pogojno možna naknadna vgradnja, ker so 

potrebne visoke temperature dimnega plina. 
 

 
 
Slika 14.20 Postopek SCR High Dust s 
katalizatorjem pred filtrom za delce 
 
Način delovanja »SCR Low Dust«: 
 
• Vgrajeno izločanje prahu, vpihovanje redukcijskega 

sredstva pred katalizatorjem; 
 

• Kot redukcijsko sredstvo se uporabljajo amoniak, 
salmiak ali sečnina; 

 
• Temperaturno območje približno 200 do 250°C, 

regulirano razmerje molov n pribl. 1 (n = NH3/NOx 

[mol/mol]); 
 
• Potrebno merjenje NOx; 
 
• Za razgradnjo morebitnih dioksinov je priporočena 

vgradnja oksidacijskega katalizatorja. 
 
Učinki: 
 
• Pri majhnem uhajanju amoniaka je možna stopnja 

razdušičenja nad 95%; 
 

• Poraba redukcijskih sredstev; 
 
• Deaktivacija katalitskega materiala je mogoča s 

katalizatorskimi strupi. 
 
Območje uporabe: 
 
• Območje moči od pribl. 500 kW naprej; 

 
• Potrebna je regulacija razmerja molov; 
 
• Primeren je za nove in stare kotle, možna je 

naknadna vgradnja. 
 
 

 
 
Slika 14.21 Postopek SCR Low Dust s 
katalizatorjem za filtrom za delce 
 

14.2.4 Avtomatski vžig 
 
Način delovanja: 
 
• Z ventilatorjem na vroči zrak se gorivo avtomatsko 

vžge. 
 
Učinki: 
 
• Vzdrževanje sloja žerjavice ni potrebno. Letni 

izkoristek je za 3 do 5% višji. 
 
Območje uporabe: 
 
• Primeren je za goriva z W ≤ 50% in kurišča do 

pribl. 400 kW. Za velikost kurišča je odločujoča 
poraba električne energije za ventilator na vroči 
zrak (približno 3 – 4 kWel, za kurišče z 400 kW). 
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Slika 14.22 Avtomatski vžig z ventilatorjem na 
vroči zrak 
 

14.2.5 Recirkulacija dimnih plinov 
 
Načini delovanja: 
 
• Z recirkulacijo delnega toka dimnih plinov se lahko 

temperatura v območju goriva ali v coni 
dogorevanja zmanjša. 

 
Učinki:  
 
• Zmanjševanje težav z zažlindravanjem na rešetki 

in šamotnih oblogah. Pri previsokih volumnih 
recirkulacije so bila tudi že nasprotna opažanja. 
 

• Zmanjšanje stroškov servisiranja. 
 
Območje uporabe: 
 
• Primerno je pri uporabi suhih goriv z visoko 

vsebnostjo pepela, pri kotlih s pasovnim 

obratovanjem ali pri obratovanju z majhnim 
razmernikom zraka (gorilniki z nizkim NOx 
emisijami). 

 

14.2.6 Vbrizgavanje vode 
 
Način delovanja: 
 
• Z vbrizgavanjem vode v zgorevalni prostor ali z 

vlaženjem goriva v dovodnem kanalu se lahko 
zniža temperatura v območju goriva ali v 
dogorevalni komori.  

 
Učinki: 
 
• Zmanjšanje težav z zažlindravanjem na rešetki in 

šamotnih oblogah; 
 

• Zmanjšanje obratovalnih motenj pri transportu 
goriva, ki nastanejo zaradi prahu; 

 
• Zmanjšanje stroškov za servisiranje. 
 
Območje uporabe: 
 
• Primerno je pri uporabi suhih goriv z visoko 

vsebnostjo pepela, pri kotlih z velikim številom 
obratovalnih ur z nazivno toplotno močjo, pri 
obratovanju z majhnim razmernikom zraka 
(gorilniki z nizkimi emisijami NOx) in pri kotlih s 
kondenzacijo vode v dimnih plinih. 
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15 Komponente skladiščenja in transporta goriva ter 
odstranjevanja pepela 

 

15.1 Skladiščenje goriva 
 
Podtalni silos 
 
Silosi za lesne sekance so primerni za suhe do zelo 
vlažne lesne sekance in brikete z omejenimi primesmi 
žaganja in prahu. Gorivo se v silos enostavno strese s 
tovornjaka. Ker so praviloma podtalni, je skladiščni 
volumen drag. 
 

 
 
Slika 15.1 Podtalni silos 
 

 
 
Slika 15.2 Mobilni zabojnik za lesne sekance s 
praznjenjem kot nadomestilo za silos 
 
Mobilni zabojnik za lesne sekance s praznjenjem 
kot nadomestilo za silos 
 
Namen: Polnjenje mobilnega sistema 

zabojnikov se praviloma opravi v gozdu 
ali pri trgovcu z lesnimi ostanki, kar 
omogoča neposredno doziranje kotla. 

  
Funkcija: Poln zabojnik za lesne sekance 

(volumen polnitve približno 30 m3) se 
razklada s tovornjakom. Notranji sistem 
praznjenja je povezan z nakladalno 
napravo kurišča. Dozirni sistem krmili 
odjem goriva iz zabojnika. Pripravljen je 
tudi dodaten napolnjen zabojnik, ki se 
po potrebi lahko takoj uporabi in se 
tako kontinuiran dovod goriva ne 
prekine.  

  
Značilnosti: Ni stacionarnega skladišča. Glede na 

toplotno moč kotla je potrebnih več 

polnih zabojnikov. Pogoj je kontinuirana 
dostava lesnih sekancev v zabojnikih, 
ki se jih lahko tudi najame. 

  
Uporaba: • Primeren je za vse lesne sekance, 

zdrobljeno lubje in žaganje ter 
neobčutljiv za kose lesa in 
kamenje; 

• Kot nadomestilo za silos. 
  
Prednosti: • Ni investicij v stacionarni silos; 

• Kratek čas razkladanja pri dostavi 
lesnih sekancev. 

  
Slabosti:  • Odvisnost od dobavitelja lesa; 

• Potrebno je skladišče izven 
kotlovnice; 

• Zelo primerna je preprosta 
vizualna zaščita zabojnika 
(vetrobran pozimi); 

• Višji obratovalni stroški zaradi 
najema zabojnika (približno 4 € na 
dan); 

• Nevarnost zamrznitve pozimi. 
 
Skladiščna hala za lesne sekance 
 
Pri večjih postrojenjih z močjo kotla na les nad 1 MW so 
namesto dragih podtalnih silosov bolj primerne 
skladiščne hale. Uporabljajo se za vsa goriva. Polnjenje 
je zapleteno, ker je potrebno goriva praviloma prenesti 
iz predsilosa na višino slemena in ga od tam porazdeliti 
po hali ali pa uporabiti nakladalnik. Skladiščni volumen 
pa je cenovno ugoden. 
 

 
 
Slika 15.3 Skladiščna hala za lesne sekance. 
Vir: C.A.R.M.E.N. e.V 
 
 
Silosi za žaganje 
 
Silosi za žaganje so primerni za suhe lesne sekance, 
brikete, ostružke, žaganje in brusilni prah iz obratov za 
lesno predelavo. Polnjenje je praviloma pnevmatsko. 
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Slika 15.4 Silos za žaganje. Viri: levo Lehner Bau, 
desno Verenum 
 
Skladišče peletov 
 
Lesni peleti se skladiščijo v zaprtih in suhih skladiščnih 
prostorih ali posodah. Pripravljene za montažo in 
dobavljive so npr. jeklene, plastične ali tkaninske 
cisterne. Polnjenje je večinoma pnevmatsko, pri večjih 
podtalnih silosih pa se gorivo vanje stresa posamično. 
Odjem se pri majhnih skladiščih izvaja s polžastim 
transporterjem ali pnevmatsko, pri večjih skladiščih pa 
je za odjem pogosto nameščena zgibna roka. Da 
nastane najmanjši možen delež finih delcev, se pelete 
pazljivo in po najkrajši poti prenese v skladišče in 
odjema iz njega. Dodatne naprave za vnos, ki se 
uporabljajo pri skladiščenju lesnih sekancev (npr. 
razdelilni ali potisni transporter), niso predvidene. 
Vdiranje vode v skladišče (npr. skozi stene ali polnilne 
naprave) in nastanek kondenzata v skladišču (npr. na 
mrzlih ceveh za vodo ali zaradi dotoka toplega zraka iz 
kurilnice v mrzlo skladišče peletov) je potrebno 
preprečiti. 
 

 

 

15.2 Polnjenje silosov in 
skladiščnih hal 

 
 

15.2.1 Polnjenje silosov za sekance 
 
Pri polnjenju silosov za sekance se s tovornjaka gorivo 
najpogosteje strese skozi polnilno odprtino v silos. 
Visoko stopnjo polnitve se doseže z optimalno 
razporeditvijo polnilnih odprtin ali z uporabo silosnega 
razdelilnika.  
 
Pokrov silosa 
 
Pri podtalnih silosih, ki jih neposredno polni tovornjak, je 
konstrukcija pokrova silosa zelo pomembna. Če pokrov 
ni povozen, ga je potrebno postaviti na pribl. 20 cm višji 
betonski rob. Tako preprečimo nevarnost vdora vode. 
Če je potrebna izvedba povoznega pokrova silosa, je 
treba paziti, da je po polnjenju možno silos zapreti, ne 
da bi pri tem nastali stroški čiščenja žleba za odpadne 
vode in območja tečajev. Zaradi visokih stroškov in 
možnega vdora vode se uporabi povoznega pokrova, 
če je le mogoče, izognemo. 
 
Pokrov silosa je lahko izdelan tudi v deljeni izvedbi. Pri 
tem je izboljšana trdnost, zaradi manjše mase 
posameznih delov pokrova pa je lažje tudi 
posluževanje. Pri stresanju pade mimo polnilne odprtine 
manj sekancev, poleg tega pa ni nevarno, da bi se 
pokrov silosa odmaknil, ko s tovornjaka zdrsijo sekanci 
v kompaktnem bloku. 
 
V skladu z lokalnimi predpisi o preprečevanju nesreč 
(17. poglavje) mora biti polnilna odprtina praviloma 
pokrita z varovalno mrežo ali rešetko. Velikost odprtin v 
mreži je lahko maksimalno 20 x 20 cm, pri rešetki pa je 
predpisan razmak palic 15 cm. Ker se lesni sekanci 
nagibajo k tvorjenju mostu, se lahko pri polnjenju 
nabirajo na mreži, zato se hitrost pretoka materiala 
upočasni. 
 
Za neproblematično razkladanje mora biti pokrov odprt 
za več kot 90°, torej preko skrajne točke. Tako nastane 
dovolj prostora za prekucno vozilo, poleg tega pa se 
pokrov sam od sebe ne more zapreti. 
 

 
Slika 15.5 Skladišče peletov. Vir: C.A.R.M.E.N. e.V 
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Slika 15.6 Nepovozni pokrov silosa (zgoraj) in povozni 
pokrov silosa (spodaj) 
 

 
 
Slika 15.7 Pokrov silosa na valjčkih, ki ni povozen 
 

 
 
Slika 15.8 Elementi povoznega pokrova silosa 
 
Potisni transporter 
 
Namen: Pri silosih v kleteh stavb transportira 

potisni transporter sekance od 
polnilnega jaška v silos in dodatno 

zviša stopnjo polnjenja silosa. 
  
Funkcija: Hidravlični cilindri premikajo več 

potisnih drogov s prečnimi stremeni 
vodoravno naprej in nazaj. Zaradi 
klinaste oblike prečnih stremen se 
gorivo transportira v želeni smeri. 

  
Značilnosti: Sile, ki jih proizvede hidravlični cilinder 

so zares velike, mora jih prevzeti 
stavba. 

  
Uporaba: • Primeren je za vse lesne sekance, 

zdrobljeno lubje in žaganje ter 
neobčutljiv na kose lesa in 
kamenje; 

• Za podtalne silose. 
  
Prednosti: • Višja stopnja polnjenja silosa; 

• Boljša izraba prostora za kotel. 
  
Slabosti:  • Visoki investicijski stroški; 

• Daljši čas razkladanja in s tem tudi 
daljši čakalni čas dobavitelja lesa; 

• Hrup zaradi prenosa zvokov 
transporterja.   

 

 
 
Slika 15.9 Potisni transporter 
 
 
Dodatni potisni transporter s potisno ploščadjo na 
zvišanem nivoju v silosu 
 
Namen: Pri silosih v kleteh stavb deluje potisna 

ploščad na zvišanem nivoju v silosu s 
polnilnim jaškom dodatno tudi kot 
potisni transporter, ki transportira 
sekance na nižje ležečo potisno 
ploščad. S pokritjem niže ležeče 
potisne ploščadi s sekanci skoraj do 
pokrova silosa se poviša stopnja 
polnjenja. 

  
Funkcija: Polnilni jašek ima v idealnih pogojih 

nekaj večji sprejemni volumen kot je 
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volumen dostave (zabojnika). S 
premikanjem potisnih drogov na 
zvišanem nivoju silosa se polnilni jašek 
izprazni na nižje ležečo potisno 
ploščad.  

  
Značilnosti: Kombiniran sistem odjema iz silosa z 

robustno in enostavno konstrukcijo. 
Delovanje sil hidravličnega cilindra na 
stavbno konstrukcijo je potrebno 
natančno preveriti. 

  
Uporaba: • Primeren je za vse rezane lesne 

sekance (glej tabelo 12.5) in 
zdrobljeno lubje ter neobčutljiv za 
kose lesa in kamenje. 

• Za podtalne silose. 
  
Prednosti: • Višja stopnja polnjenja silosov, 

katerih večji del je nameščen pod 
objektom. 

• Uporaba znanih tehnologij (potisna 
ploščad). 

• Polnilni jašek se lahko kot del 
silosa popolnima izprazni. 

  
Slabosti:  • Pri vsaki dobavi se lahko napolni 

samo volumen polnilnega jaška, 
če ne moremo vzeti v zakup 
čakalnega časa. Med 
posameznimi dostavami trajajo 
premori od 1 do 2 uri, da lahko 
potisni transporter sekance 
preskladišči. 

• Potisna ploščad na zvišanem 
nivoju v silosu se vklaplja in 
izklaplja ročno. 

• Večje investicije, zaradi večjega 
števila elementov potisne ploščadi 
s hidravličnim cilindrom.   

 

 
 
Slika 15.10 Dodatni potisni transporter s potisno 
ploščadjo na zvišanim nivoju v silosu 
 
Silosni razdelilnik 
 
Namen: Silosni razdelilnik transportira lesne 

sekance vodoravno tako, da se silos 
neodvisno od oblike enakomerno 
napolni. 

  
Funkcija: Silosni razdelilnik deluje kot potisni 

transporter, vendar pa deluje od 
polnilne odprtine v dve nasprotni smeri. 

  
Značilnosti: Enostavna in stabilna konstrukcija za 

vodoravni transport. Sile hidravličnega 
cilindra mora prevzeti stavba. 

  

Opozorilo: Če gradbene predpostavke to 
dovoljujejo, ima gradnja treh silosnih 
pokrovov prednost pred enim silosnim 
pokrovom s silosnim razdelilnikom. 

  
Uporaba: • Primeren je za vse lesne sekance, 

zdrobljeno lubje in žaganje ter 
neobčutljiv za kose lesa in 
kamenje. 

• Za podtalne silose. 
  
Prednosti: • Majhna poraba energije. 

• Neodvisnost od vrste goriva in 
vsebnosti vode. 

• Neobčutljivost na večje tujke. 
• Mogoči so dolgi silosi. 
• Varčevanje pri dodatnih pokrovih 

na silosu. 
  
Slabosti:  • Daljši časi razkladanja (s tem tudi 

daljši čakalni čas dobavitelja lesa). 
• Visoki investicijski stroški. 

 

 
 
Slika 15.11 Silosni razdelilnik 
 
Črpalni zabojnik 
 
Namen: Zagotavlja polnjenje silosov, ko 

neposreden dostop s tovornjakom ni 
mogoč. 

  
Funkcija: Lesne sekance se prečrpa neposredno 

iz zabojnika (volumen približno 25 m3) 
v silos. Z notranjim sistemom 
praznjenja se lesni sekanci 
transportirajo skozi gibljivo cev v silos. 
Pri praznjenju se zabojnik nagne in 
sekanci zdrsijo v odjemalno cono, od 
tam pa se transportirajo v silos.  

  
Značilnosti: Mobilnost in vsestranska uporabnost, 

primeren predvsem za sveže gozdne 
sekance. 

  
Uporaba: • Primeren je za sekance iz gozdnih 

in žaganih ostankov lesa ter 
občutljiv za kose lesa in kamenje. 

• Za podtalne silose. 
  
Prednosti: • Lokalne naprave niso potrebne. 

• Onesnaževanja zaradi lesnih 
sekancev, ki zgrešijo silos, ni. 

• Varčuje pri investicijskih stroških 
za nakladalne in razdelilne 
sisteme. 

• Najvišja stopnja polnjenja silosa 
(do 98%). 

  
Slabosti:  • Odvisnost od dobavitelja lesnega 
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goriva. 
• Daljši čas razkladanja (približno 20 

min. v primerjavi s prekucnim 
zabojnikom približno 5 min.). 

• Nastajanje prahu pri suhih 
sekancih, neprimeren za brusilni 
prah in oblance. 

• Dobavni stroški so višji za približno 
2-3 €/nm3. 

• Hrup zaradi črpalnega sistema. 

 
 
Slika 15.12 Črpalni zabojnik 
 

15.2.2 Polnjenje in upravljanje 
skladiščnih hal za sekance 

 
Popolnoma avtomatski žerjav 
 
Namen: Polnjenje in praznjenje skladiščnih hal. 
  
Funkcija: Prijemalni žerjav prevzame 

avtomatično ali ročno vodeno polnjenje 
in praznjenje skladiščnih hal. Žerjav 
zgrabi lesno gorivo s kupa ali odlagalne 
jame, ga porazdeli po skladiščni hali in 
po potrebi napolni dnevni silos ali cono 
s potisno ploščadjo. Po potrebi lahko 
zmeša različna goriva. 

  
Značilnosti: Na žerjavni progi je neodvisen od 

višine in površine. Urna zmogljivost je 
maksimalno 60 m3. 

  
Uporaba: • Primeren je za vsa goriva, razen 

za žaganje in prah, neobčutljiv za 
večje kose lesa in kamenje. 

• Za skladiščne hale za sekance. 
  
Prednosti: • Prilagodljiv za vse vrste goriva. 

• Avtomatizacija je mogoča, vendar 
zapletena. 

• Dobra izkoriščenost skladišča. 
  
Slabosti:  • Smiseln je le za večja skladišča. 

• Večinoma na ročni pogon. 
• Drago obratovanje, zakonska 

obveznost vzdrževanja.  
 

 
Slika 15.13 Popolnoma avtomatski žerjav z 
odlagalnim bunkerjem 
  
Sistem polnjenja in praznjenja z vodoravnim in 
navpičnim pomičnim transporterjem s strgalno 
verigo  
 
Namen: Avtomatsko polnjenje in razdeljevanje v 

skladiščnih halah. 
  
Funkcija: Transporter s strgalno verigo in 

prečnimi odjemalci, ki so montirani v 
okvir. Nastavljivi so po višini in pomični 
v vodoravni smeri. S tem se sistem 
polnjenja in praznjenja avtomatsko 
prilagodi vsakokratni stopnji napolnitve 
skladiščne hale. Pri polnjenju sistem 
prevzame vlogo razdelilnika, pri 
praznjenju pa transportira lesne 
sekance do nakladalne naprave 
kurišča. 

  
Značilnosti: Vedno se prilagodi zalogi v hali. 

Dolžina uporabe je do približno 28 m. 
  
Uporaba: • Primeren je za vsa goriva razen 

prahu in je neobčutljiv za kose lesa 
in kamenje. 

 
• Za skladiščne hale za sekance. 

  
Prednosti: • Optimalna izraba volumna hal. 

 
• Prilagodljiv na vrsto lesnega 

goriva. 
 
• Različne vrste goriv lahko 

nadzorovano skladišči na različne 
proge in jih namensko prazni. 

  
Slabosti:  • Smiseln le za večja skladišča. 

 
• Zapletena konstrukcija. 
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Slika 15.14 Sistem polnjenja in praznjenja z 
vodoravnim in navpičnim pomičnim transporterjem s 
strgalno verigo 
 
Nakladalnik 
 
Namen: Polnjenje in praznjenje skladišč in 

skladiščnih hal. 
  
Funkcija: Nakladalnik ali teleskopski nakladalnik 

transportira dostavljen ali pravkar 
nasekano lesno gorivo v skladiščno 
halo ali pa ga strese na kup. Od tam se 
po potrebi napolni predsilos. 

  
Značilnosti: Način dela je delovno intenziven in 

dolgotrajen. Nakladalnika se ne da 
avtomatizirati, je pa polivalentno 
uporaben. 

  
Uporaba: • Primeren je za vsa goriva, razen 

za oblance in prah ter neobčutljiv 
na kose lesa in kamenje. 

• Za skladiščne hale za sekance. 
  
Prednosti: • Neodvisen od prostora, možna je 

večkratna uporaba. 
 
• Lahko se optimalno prilagodi 

gorivu. 
 
• Obstaja možnost separacije 

različnih vrst goriva. 
  
Slabosti:  • Stroški osebja. 

 
• Velika poraba energije. 
 
• Hrup. 

 

 
 
Slika 15.15 Nakladalnik 
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15.2.3 Polnjenje silosov za žaganje 
 
Prah, žaganje in suhi sekanci z vsebnostjo vode do 
20% se skladiščijo v silosih za žaganje. Polnjenje silosa 
za žaganje se vedno kombinira z odsesovalno napravo 
za žaganje, ki je nameščena v obratu. Pri tem se lahko 
na odsesovalno napravo priključi tudi sekalnik. 
 
 
 
Namen: Vodoraven ali navpičen transport. 
  
Funkcija: Suho in drobno lesno gorivo se v silos 

transportira z zračnim tokom, ki ga 
proizvede tlačni ventilator. Zaradi 
povečanja preseka v silosu se 
transportni tok upočasni, tako da lesni 
prah, žaganje in lesni sekanci padejo v 
silos. Avtomatski samočistilni filtrirni 
sistem izloči fine delce iz transportnega 
zraka. Pri centralnem odsesovalnem 
sistemu loči ciklon transportni zrak od 
lesnega goriva. Glede na delež finih 
delcev je potreben dodatni filtrirni sistem 
za transportni zrak. Pri nekaterih 
transportnih sistemih odteka transportni 
zrak nazaj in se ga ponovno uporabi.  

  
Značilnosti: Potrebno je natančno projektiranje za 

konkretne vrste lesnega goriva. 
Neodvisen je od višinske razlike in 
dolžine. V odvisnosti od zvočne izolacije 
in velikosti goriva je bolj ali manj hrupen.  

  
Uporaba: • Primeren je za suhe sekance, 

žaganje in prah iz obratov za lesno 
predelavo, občutljiv pa za kose lesa 
in kamenje. 

 
• Silosi za žaganje 

  
Prednosti: • Dobro se prilagaja razmeram v 

stavbah. 
 
• Je čist. 
 
• Velike vodoravne in/ali navpične 

razdalje ne predstavljajo težav. 
  
Slabosti:  • Le za drobna in suha goriva. 

 
• Občutljivost na visoko vsebnost 

vode. 
 
• Hrupen. 
 
• Potrebne so dodatne silosne 

naprave. 
 
• Nevarnost eksplozij zaradi deleža 

prahu. 
 
• Velika poraba električne energije. 

 

 
 
Slika 15.16 Polnjenje silosa z odsesovalno 
napravo za žaganje v obratu 
 

15.2.4 Polnjenje skladišč peletov 
 
Lesni peleti se končnemu porabniku praviloma 
dostavljajo s tovornjakom - cisterno. Polnjenje skladišča 
peletov se izvaja skozi cev, ki poveže cisterno na 
polnilni nastavek skladišča in skozi katero se vpihuje 
pelete iz silosnega tovornjaka v skladišče. Pri 
vpihovanju peletov v skladišče mora priti do izravnave 
tlaka. Skladišča, ki so nepropustna za zrak, imajo 
dodatni nastavek, na katerega dobavitelj peletov 
priključi odsesovalni ventilator z vrečo za prah. Le pri 
tkaninskih silosih takšni odsesovalni nastavki niso 
potrebni, saj pri tem sistemu s peleti vpihan zrak lahko 
odteka iz skladišča skozi silosno tkanino. Do 
vzpostavitve tlaka za polnjenje skladišča pride preko 
cisterne ali s komprimiranim zrakom ali s prekucno 
napravo, pri kateri se celotna cisterna nagne, peleti pa 
se transportirajo skozi cev do skladišča za gorivo.  
 
Če je skladišče peletov izvedeno kot podtalni silos, se 
lahko napolni tudi s stresanjem. Dostava večjih količin 
peletov se lahko opravi npr. s tovornjakom, ki ima 
zabojnik opremljen s potisno ploščadjo, ki potiska 
pelete iz zabojnika v skladišče. Stresanje peletov je za 
pelete lahko ustreznejše kot vpihovanje, vendar ima 
tudi slabosti. Tako se mora predvideti dodaten morda 
povozen podzemni silos zunaj stavbe, polnilna odprtina 
pa je lahko nevarna za vdor vlage v skladišče. Polnjenje 
skladišča peletov z vrečami (kilogramske vreče ali 
velike vreče) je zapleteno in drago ter se pri večjih 
kuriščih na pelete le redko uporablja.  
  

15.3 Odjem goriva 
 
Potisno dno (dodelilnik) 
 
Namen: Kontinuiran odjem lesnega goriva pri 

silosih z veliko površino. 
  
Funkcija: Eden ali več potisnih drogov s sojemalci 

se s hidravličnim cilindrom premika 
vodoravno naprej in nazaj. Zaradi 
klinaste oblike gorivo potisne v odjemalni 
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polž. Pri modernih sistemih se 
posamezni potisni drogovi skupaj 
pomikajo naprej in se posamično 
vračajo, pri čemer se zmanjšajo potisne 
sile posameznih potisnih drogov. 

  
Značilnosti: Sile hidravličnega cilindra mora prevzeti 

stavba. Masa goriva nad potisnim 
sistemom določa potisne sile. Naprava 
je prilagojena silosu. 

  
Uporaba: • Primeren je za vsa goriva, pri lubju 

in grobo razsekanem lesu iz 
urejanja krajine pa je priporočljiva 
dodatna uporaba dozirnega valja. 
Neobčutljiv je za kose lesa in 
kamenje. 

 
• Za podtalne silose, skladiščne hale, 

silose za žaganje, skladišča peletov 
in mobilne zabojnike za lesne 
sekance. 

  
Prednosti: • Odjem na veliki površini. 

 
• Obratovalno zanesljiv in neodvisen 

od vsebnosti vode. 
 
• V notranjosti silosa ni pogonskih 

delov. 
 
• Neodvisnost od vrste in velikosti 

lesnega goriva. 
  
Slabosti:  • Velike potisne sile na stavbo. 

 
• Omejena transportna dolžina in 

količina. 
 
• Možna je le premočrtna uporaba. 

 
 
 
 
 

 
 
Slika 15.17 Odjem iz silosa s potisno ploščadjo 
(zgoraj) in hidravličnim cilindrom potisne ploščadi 
(spodaj), dozirni valj (desno spodaj) 

 
Transporter s strgalnim dodelilnikom 
 
Namen: Transportira lesno gorivo iz silosov z 

majhno površino (predsilos, dnevni 
silos). 

  
Funkcija: Transporter s strgalnim dodelilnikom 

deluje podobno kot transportni trak. Na 
transportnih verigah so pritrjeni prečni 
profili, ki odnašajo lesno gorivo. Naprava 
se lahko prilagodi silosu. Širina in višina 
silosa določata število transportnih verig. 

  
Značilnosti: Transporter s strgalnim dodelilnikom se 

načrtuje za konkretno gorivo, s tem pa 
doseže visoko transportno zmogljivost. 

  
Uporaba: • Primeren je za vsa goriva razen za 

prah, neobčutljiv pa je za kose lesa 
in kamenje. 

 
• Primeren je za skladiščne hale za 

sekance in predsilose. 
  
Prednosti: • Velika možnost prilagajanja goriva 

in silosov. 
  
Slabosti:  • V notranjosti silosa so pogonski deli. 

 
• Visoki investicijski stroški. 
 
• Potrebno je servisiranje in 

vzdrževanje. 
 
• Zapletena konstrukcija.  

 

 
 
Slika 15.18 Odjem iz silosa s strgalnim 
dodelilnikom 
 
Sredinski polž 
 
Namen: Za praznjenje kvadratnih in okroglih 

silosov. 
  
Funkcija: Sredinski polž naredi na tleh silosa krog 

okoli centra in transportira gorivo 
vodoravno na sredino silosa. 
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Značilnosti: Premer delovanja od 4.0 metrov naprej. 
  
Uporaba: • Primeren je tako za suhe lesne 

sekance, kakor tudi za žaganje in 
prah iz obratov za predelavo lesa, 
občutljiv pa je za kose lesa in 
kamenje. 

 
• Primeren je za silose za žaganje in 

skladišča peletov. 
  
Prednosti: • Preprosta konstrukcija. 

 
• Majhna nevarnost tvorbe mostov. 
 
• Velika višina silosa, potrebne so 

primerne odprtine za drezanje. 
  
Slabosti:  • Občutljiv za velike kose (kosi lesa in 

kamenje morajo biti izločeni) 
 
• Pogon je v silosu. 

 

 
 
Slika 15.19 Odjemalni sistem s sredinskim polžem 
 
Konusni polž 
 
Namen: Za kontinuirano praznjenje visokih 

silosov z okroglo, osmerokotno ali 
kvadratno osnovno ploskvijo. 

  
Funkcija: Zgradba je podobna kot pri centralnem 

polžu, vendar dovajalni polž ni 
vodoraven, temveč nagnjen. Gorivo se 
transportira do odjemalne naprave v 
sredini silosa. 

  
Značilnosti: Premer delovanja je 1.5 do 5.0 m. 

Primeren je za visoke silose, a le dokler 
obstaja le majhna nevarnost tvorbe 
mostov. 

  
Uporaba: • Primeren je tako za suhe lesne 

sekance, kakor tudi za žaganje in 
prah iz obratov za predelavo lesa. 
Občutljiv je za kose lesa in kamenje. 

 
• Za silose za žaganje. 

  
Prednosti: • Enostavna konstrukcija. 

 
• Majhna nevarnost tvorbe mostov. 
 

• Velika višina silosa, potrebne so 
primerne odprtine za drezanje. 

  
Slabosti:  • Volumen skladišča ni polno 

izkoriščen, v silosu ostane 
neizkoriščen prostor. 

 
• Zajeta tlorisna površina je omejena. 
 
• Pogon je v silosu. 

 

 
Slika 15.20 Odjemalni sistem s konusnim polžem 
 
Nihajni polž 
 
Namen: Za kontinuirano praznjenje kvadratnih in 

pravokotnih silosov. 
  
Funkcija: Odjemalni polž je nameščen na robu 

silosa. Na omejenem sektorju tal silosa 
krožno niha vodoravno sem in tja in 
transportira lesno gorivo k dozirni 
napravi. 

  
Značilnosti: Nihajni polž se uporablja zlasti v 

kvadratnih in pravokotnih silosih. 
Pogonski deli so nameščeni izven silosa. 

  
Uporaba: • Primeren je za vsa goriva razen za 

nezdrobljeno lubje in grobo 
razsekan lesa iz urejanja krajine, 
občutljiv na kose lesa in kamenje. 

 
• Primeren je za silose za sekance in 

žaganje ter skladišča peletov. 
  
Prednosti: • Enostavna konstrukcija. 

 
• Majhna nevarnost tvorbe mostov. 
 
• Velika višina silosa, potrebne so 

primerne odprtine za drezanje. 
 
• V silosu ni pogonskih delov. 

  
Slabosti:  • Volumen skladišča ni polno 

izkoriščen, v silosu ostane 
neizkoriščen prostor. 

 
• Občutljiv je za velike kose goriva, 

kosi lesa in kamenje se morajo 
odstraniti. 
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Slika 15.21 Odjemalni sistem z nihajnim polžem 
 
Posebni sistemi za odjem peletov 
 
Polž s poševnim dnom 
 
Namen: Za kontinuirano praznjenje pravokotnih 

skladišč peletov. 
  
Funkcija: Pelete odjema polž, ki leži v sredini 

prostora na tleh skladišča v koritu, ki je 
odprto navzgor, njegova dolžina pa 
zajema celoten skladiščni prostor. 
Poševno dno z gladko površino skrbi za 
to, da se celotna količina peletov dovede 
na polž. 

  
Značilnosti: Poševno dno preprečuje, da bi peleti 

ostali v skladišču in bi se oddrobljeni in 
zlomljeni delci nalagali v skladišču. Da bi 
dosegli čim manjšo izgubo prostora 
skladišča zaradi poševnega dna, se ta 
odjemalni sistem uporablja le v ozkih in 
visokih skladiščih peletov. Poševno dno 
mora biti nagnjeno za najmanj 40 ° in biti 
izvedena zelo stabilno. 

  
Uporaba: • Primeren je za lesne pelete. 
  
Prednosti: • V silosu ni pogonskih delov. 

 
• Majhna poraba energije. 
 
• Je cenovno ugoden. 

  
Slabosti: • Volumen skladišča ni polno 

izkoriščen (≈ 2/3 volumna prostora) 
 
• Volumen skladišča je omejen z 

maksimalno dolžino polža in 
maksimalno dopustno višino 
nasutja. 

 
• Zapletena konstrukcija poševnega 

dna. 
 
• Možen je le premočrten transport, 

brez zavojev. 
 
• Omejen transportni naklonski kot. 

  
Opozorila: • Da se peleti med transportom ne bi 

preveč zdrobili, mora biti 
transportna razdalja od skladišča do 

ogrevalnega kotla kar se da kratka 
in brez sprememb smeri. 

 
• Spremembe smeri lahko povzročijo 

motnje. 
 

 
Slika 15.22 Sistem za odjem peletov s poševnim 
dnom  
 
Odjem z zgibno roko 
 
Namen: Za kontinuirano praznjenje kvadratnih in 

okroglih skladišč peletov. 
  
Funkcija: Dve zgibni roki naredita na tleh silosa 

krog okrog sredine in transportirata 
gorivo vodoravno na sredino silosa. 
Radij, ki ga opiše zgibna roka, se v teku 
odjemanja poveča, tako da zajame tudi 
bolj zunaj ležeče gorivo. 

  
Značilnosti: Odjem je vodoraven (iz skladišča, ki je 

glede nivoja kurilnice nekoliko dvignjeno) 
ali poševen (možen premer delovanja; 
naklonski kot poševnih tal). 

  
Uporaba: • Primeren je za lesne pelete. 
  
Prednosti: • Enostavna konstrukcija. 

 
• Velika višina skladišča. 
 
• Majhna nevarnost tvorbe mostov. 
 
• Primeren je tudi za suhe in 

finozrnate sekance. 
  
Slabosti: • Zajeta osnovna ploskev je omejena. 

 
• V notranjosti skladišča so pogonski 

deli. 
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Slika 15.23 Sistem za odjem peletov z zgibno roko 
 

15.4 Transportni sistemi 
 
Polžasti transporter 
 
Namen: Vodoraven ali malce nagnjen transport. 
  
Funkcija: Spirala polža v enostavni ali dvojni 

izvedbi transportira lesno gorivo v 
odprtem ali zaprtem koritu polža. 
Poganja ga elektromotor, ki je po potrebi 
regulacijski. Transportna vijačnica je 
izvedena kot polnolistna ali mrežasta. 
Velikost vretena polža je določena z 
velikostjo goriva, ki ga transportira. 

  
Značilnosti: Neodvisen je od vsebnosti vode v 

gorivu. Enostavna konstrukcija in 
preprosto rokovanje.  

  
Uporaba: • Primeren je za vsa goriva in pelete, 

razen za nezdrobljeno lubje in grobo 
razsekan les iz urejanja krajine, 
velikost goriva je omejena s 
premerom kanala, neobčutljiv na 
kose lesa in kamenje. 

  
Prednosti: • Velik izkoristek. 

 
• Majhna masa. 
 
• Cenovno ugodna in enostavna 

konstrukcija. 
 
• Preprosta uporaba. 
 
• Majhna poraba električne energije. 

 
  

Slabosti: • Velikost lesnega goriva je omejena. 
 
• Možen je le premočrten transport, 

brez zavojev. 
 
• Omejen transportni naklonski kot. 

 

 
 
Slika 15.24 Polžasti transporter, ki gorivo 
transportira vodoravno in navzgor 
   
Potisni sistem 
 
Namen: Vodoravni transport lesnega goriva. 
  
Funkcija: Eden ali več hidravličnih cilindrov 

premika enega ali več potisnih drogov s 
prečnimi stremeni naprej in nazaj. Zaradi 
klinaste izvedbe odjemalcev se gorivo 
premika v želeno smer. Odjemalci se 
prilagodijo krajevni situaciji. Masa 
materiala nad potisnim sistemom določa 
potisne sile. 

  
Značilnosti: Sile hidravlike mora prevzeti stavba. 
  
Uporaba: • Primeren je za vsa goriva razen za 

žaganje in prah in je neobčutljiv za 
kose lesa in kamenje. 

  
Prednosti: • Obratovalno zanesljiv. 

 
• Neodvisen od oblike, velikosti in 

vsebnosti vode lesnega goriva. 
 
• V silosu ni pogonskih delov. 

  
Slabosti:  • Velike potisne sile na stavbo. 

 
• Omejena transportna dolžina in 

količina. 
 
• Mogoča je le premočrtna uporaba. 
 
• Potrebno je servisiranje in 

vzdrževanje. 
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Slika 15.25 Potisni sistem, ki gorivo transportira 
vodoravno (zgoraj) in navzgor (spodaj) 
 
Transporter s strgalno verigo 
 
Namen: Transportira majhne do velike kose 

lesnega goriva vodoravno in navpično. 
  
Funkcija: Transporter s strgalno verigo deluje 

podobno kot transportni trak. V zaprtem 
ohišju tečeta vzporedno dve verigi. Med 
njima so nameščeni odjemalci, ki 
potiskajo lesno gorivo do določenega 
mesta. 

  
Značilnosti: Transporter s strgalno verigo se lahko 

uporablja za različna goriva in različne 
vsebnosti vode. Smer transporta je 
vodoravna do navpična, vendar le 
premočrtna. Z ustreznimi modifikacijami 
(različne odprtine za odmetavanje, 
pomični prečni transport) se lahko 
napolnijo silosi in skladiščne hale z 
veliko površino.  

  
Uporaba: • Primeren je za vsa goriva razen za 

žaganje, prah in pelete in je 
neobčutljiv za kose lesa in kamenje. 

 
• Primeren je za silose za sekance in 

žaganje. 
  
Prednosti: • Visoka transportna zmogljivost. 

 
• Raznolike možnosti uporabe. 

  
Slabosti:  • Zapletena konstrukcija. 

 
• Visoki investicijski stroški. 
 
• Potrebno je servisiranje in 

vzdrževanje. 
 
• Hrup. 

  

 
 
Slika 15.26 Transporter s strgalno verigo 
 
Pnevmatski transport 
 
Namen: Vodoravni ali navpični transport. 
  
Funkcija: Suho in drobno lesno gorivo se 

transportira v silos z zračnim tokom, ki 
ga proizvede tlačni ventilator. Zaradi 
povečane površine preseka v silosu se 
transportni tok upočasni, tako da 
sekanci padejo v silos. Avtomatski 
samočistilni filtrirni sistem izloči fine 
delce iz transportnega zraka. Pri 
centralnem odsesovalnem sistemu loči 
ciklon transportni zrak od lesnega 
goriva. Glede na delež finih delcev je 
potreben dodatni filtrirni sistem za 
transportni zrak. Pri posameznih 
transportnih sistemih odteka transportni 
zrak nazaj in se ga ponovno uporabi.  

  
Značilnosti: Potrebno je natančno projektiranje za 

konkretne vrste lesnega goriva. Je 
neodvisen od višinske razlike in 
dolžine. V odvisnosti od zvočne 
izolacije in velikosti goriva je bolj ali 
manj hrupen. 

  
Uporaba: • Primeren je tako za suhe lesne 

sekance, kakor tudi za žaganje in 
prah iz obratov za predelavo lesa 
ter občutljiv za kose lesa in 
kamenje. 

 
• Za silose za žaganje. 
 
• Transportni sistemi za transport 

peletov iz cisterne in iz sistema za 
odjem peletov iz skladišča do 
vmesnega rezervoarja ogrevalnega 
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kotla (transportni zrak se ne vrača 
nazaj). 

  
Prednosti: • Dobro se prilagodi razmeram v 

stavbah. 
 
• Je čist. 
 
• Velike vodoravne in /ali navpične 

razdalje ne predstavljajo težav. 
  
Slabosti:  • Le za drobna in suha goriva. 

 
• Občutljiv na visoko vsebnost vode. 
 
• Hrupen. 
 
• Potrebuje dodatne silosne 

naprave. 
 
• Nevarnost eksplozije zaradi deleža 

prahu. 
 
• Visoka poraba električne energije. 

 

 
 
Slika 15.27 Pnevmatski transport 

 

15.5 Doziranje kurišča 
 
Z doziranjem se gorivo dovede v kurišče. Pri 
postrojenjih z več kotli se vsak kotel dozira posamezno. 
Praviloma gorivo nalaga polžasti transporter, možna pa 
je tudi uporaba hidravličnega potisnega sistema. 
 
Polžasti transporterji 
 
Polžasti transporterji omogočajo kontinuirano doziranje 
brez stiskanja goriva, posledica pa je enakomernejša 
založitev rešetke. Z uporabo dvojnega polžastega 
transporterja se lahko izboljša doziranje po celotni širini 
rešetke. 
 

 
 
Slika 15.28 Doziranje s polžastim transporterjem 
 
Hidravlični potisni sistem  
 
Hidravlični potiskači ne dozirajo goriva v kurišče 
kontinuirano, temveč ciklično. Pri tem se gorivo nekoliko 
stisne. 
 
Način delovanja: Ko je hidravlični bat v izhodiščnem 
položaju, se vnaprej določena količina goriva dovaja 
skozi zaporo pred bat. Ta nato počasi potisne gorivo v 
kurišče.  
 

 
 
Slika 15.29 Doziranje s polžastim transporterjem 
(zgoraj) in s hidravličnim batom (spodaj). 
 
Sistemi z neposrednim doziranjem ali potisnim 
podajalnikom 
 
Sistemi z neposrednim doziranjem ali potisnim 
podajalnikom znatno stisnejo gorivo pri doziranju 
kurišča. Da bi stisnjeno gorivo na pomični rešetki lahko 
optimalno kontrolirano zgorelo, ga je potrebno zrahljati 
na prigrajenem fiksnem delu rešetke ali z drugimi 
dodatnimi ukrepi. 
 

15.6 Zaščita pred povratnim 
udarom ognja pri 
transportnem sistemu goriva 

 
Kurišča na les z avtomatskim doziranjem morajo biti v 
Švici in Avstriji opremljena z neodvisno zaščito pred 
povratnim udarom ognja, ki preprečuje povratni udar 
ognja od kurišča v dovod goriva in v skladišče goriva. 
Predpisani sta najmanj dve neodvisni napravi: gasilna 
naprava v dovodu goriva s toplotnim, od električnega 
toka neodvisnim aktiviranjem, in najmanj ena nadaljnja 
naprava, ki je neodvisna od vode, kot je npr. padalna 
zaščita, zapiralo, loputa proti povratnem udaru ognja, 
zapornica s celičnim kolesom ipd. 
 
V Nemčiji velja splošen predpis, da morajo biti kotli na 
les, ki se dozirajo mehansko, opremljene z varnostno 
napravo, ki preprečuje povratni udar ognja in isker v 
transportno ali dozirno napravo, kakor tudi v okoliški 
prostor kotla, primer DIN EN 303-5, TRD 414, VDMA 
24178-4 v 17. poglavju. 
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Gasilna naprava 
Pri gasilni napravi se s toplotnim aktivatorjem, ki ni 
odvisen od električnega toka, vodovodna voda vbrizga 
v kanal za gorivo, da se tako prepreči povratni udar 
ognja v dnevni rezervoar ali v silos. Ventil za gašenje z 
vodo in temperaturni aktivator spadata v obseg dobave 
dobavitelja naprave. Priklop cevovoda mora projektant 
izvesti po navodilih dobavitelja naprave. 
 
Vpadni jašek 
Vpadni jašek v dovodu goriva omogoča krajevno ločitev 
transportnega sistema za doziranje kurišča od 
transportnega sistema za dovajanje goriva iz silosa. 
 
Zapirala 
Zapirala se vgradi v vpadni jašek v dovodu goriva. 
Sestavljena so iz cevi z vgrajenimi mehansko delujočimi 
zapirali. Pri prekoračitvi nastavljene mejne temperature 
sproži termostat postopek zapiranja in zaustavi dovod 
goriva. 
 
Lopute proti povratnem udaru ognja 
Lopute proti povratnem udaru ognja se vgradi v padni 
jašek v dovodu goriva. Sestavljene so iz cevi z 
vgrajenimi mehansko delujočimi zapiralnimi loputami. 
Pri prekoračitvi nastavljene mejne temperature sproži 
termostat postopek zapiranja in zaustavi dovod goriva. 
 
Zapornica s celičnim kolesom 
Zapornica s celičnim kolesom je sestavljena iz 
večkrilnega zapornega kolesa, ki je vgrajeno v kovinsko 
ohišje. Praviloma je vgrajena v vpadni jašek dovoda 
goriva. Poganja jo elektromotor, ki je povezan s 
transportnimi motorji. V stanju mirovanja krila kolesa 
zaustavijo dovod goriva in preprečijo morebiten povratni 
ogenj. 
 
Pri tlačno obremenjenih silosih za žaganje loči 
zapornica s celičnim kolesom silos od tlačno 
neobremenjenega transportnega sistema. 
 

15.7 Odstranjevanje pepela  
 
Ročno čiščenje kotla 
 
Za ročno čiščenje kurišč in kotlov nudijo dobavitelji 
kurišč čistilne naprave, kot so: 
 
• industrijski sesalec prahu z vgrajenim kovinskim 

izločevalnikom, 
• vrtljiva krtača za čiščenje kotlovskih cevi na 

mehanski pogon. 

 

 
 
Slika 15.30 Industrijski sesalec prahu z vgrajenim 
kovinskim izločevalnikom 
 
Odstranjevanje pepela iz kurišča 
 

 
 
Slika 15.31 Polž za odstranjevanje pepela iz 
kurišča; Vir: Schmid AG, Eschlikon 
 
Odstranjevanje pepela pod rešetko. 
 

 
 
Slika 15.32 Odstranjevanje pepela pod rešetko, 
odjem s potisno ploščadjo; Vir: Schmid AG, Eschlikon 
 
Avtomatsko čiščenje kotlovskih cevi 
 
Funkcija: S pnevmatičnim tlačnim sunkom se 

kotlovske cevi redno čistijo in tako ne 
pride do povišanja temperature dimnih 
plinov zaradi povečanega sloja prašnih 
delcev na prenosniku toplote. 

  
Prednosti: • Srednji letni izkoristek kotlov se 

lahko poveča za 3-4%. 
 
• Stroški za čiščenje so občutno 

manjši. 
  
Uporaba: • Primeren je za kurišča od približno 

500 kW naprej z velikim številom 
obratovalnih ur z nazivno toplotno 
močjo. 
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Slika 15.33 Avtomatsko čiščenje kotlovskih cevi 
(Vir: Schmid AG, Eschlikon). 
 
Mehanske transportne naprave za odstranjevanje 
pepela 
 
Sem spadajo transportni polž, transporter s potisnim 
drogom, transporter s strgalno verigo, transporter z 
verigo v koritu, transporter s korci in mokro 
odstranjevanje pepela s transporterjem s strgalno 
verigo. 
 
Namen: Transport pepela od kurišča do 

zbiralnika. 
  
Uporaba: • Primeren je za pepel z veliko 

vsebnostjo žlindre ali z velikim 
deležem tujkov. 

 
• Primeren je za velike transportne 

razdalje (razen transportnih 
polžev) 

  
Prednosti: • Majhna dovzetnost za motnje 

(tujki, žlindra, žareči delci) 
 
• Majhna poraba pomožne energije. 
 
• Majhne emisije hrupa. 

  
Slabosti:  • Neprimeren je za majhne prostore. 

 
• Večja potreba po prostoru. 
 
• Večja obraba na transportnih 

polžih pri pepelu z visoko 
vsebnostjo žlindre ali z velikim 
deležem tujkov. 

 

 
 
Slika 15.34 Mehanska transportna naprava za 
odstranjevanje pepela: Transporter s strgalno verigo. 
Vir: Müller Holzfeuerung AG, Balshal 
 
Pnevmatske transportne naprave za odstranjevanje 
pepela 
 
Namen: Transport pepela od kurišča do 

zbiralnika. 
  
Uporaba: • Primeren je za pepel brez 

vsebnosti žlindre in brez tujkov. 
  
Prednosti: • Prilagodljiv je na majhne prostore. 
  
Slabosti:  • Velika dovzetnost za motnje (tujki, 

žlindra, žareči delci). 
 
• Drage so. 
 
• Velika potreba po pomožni 

energiji. 
 
• Velike emisije hrupa. 

 

 
 
Slika 15.35 Pnevmatska transportna naprava za 
odstranjevanje pepela. 
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16 Hidravlika pri proizvodnji toplote in razvodu toplote 

16.1 Osnove hidravlike 
 
Štiri osnovne vezave kotlov 
 
Poenostavljen preračun pretoka, tlačne razlike,  
moči črpalke 
 
 
Pri hidravliki nas vedno znova zanimajo ista vprašanja: 
»kako velik mora biti pretok?«, »kako velik je tlačni 
padec pri tem pretoku?« in končno »kakšna je potrebna 
moč za 
Praktično vse vezave, ki se uporabljajo v hišni tehniki, 
temeljijo na štirih osnovnih načinih vezave, prikazanih v 
sliki 16.1: 

 
• Primešavanje 
 
• Vezava s spremembo smeri 

zagotovitev tega pretoka?«. Tri poenostavljene 
formule v tabeli 16.1 odgovarjajo na ta vprašanja s 
praviloma zadostno natančnostjo. (Upoštevajte 
opozorilo!) 

 
• Vbrizgovalna vezava s tripotnim ventilom 
 
• Dušilna vezava (najpogosteje izvedena kot 

vbrizgovalna vezava s prehodnim ventilom) 
 
 
 

 
Tabela 16.1  Poenostavljene formule za pretok, tlačno razliko in moč črpalke 
 
 
Pretok                       
 

V&  [m3/h]  =  0,86 . [K]  
[kW]  Q
ϑ∆

&

 

Tlačna razlika        
 

∆p [kPa]  = 100 . 

2

3
v

3

]h/m[  k

]h/m[  V
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ &

 

 
Moč črpalke                         
 

Pčrpalke [kW]  =  
][  3600

]h/m[  V]kPa[  p

črpalke

3

−⋅
⋅∆

η

&
  

 

 
Znaki v enačbah pomenijo: 
 . 
V          =  pretok [m3/h] 
 . 
Q          =  toplotna moč [kW] 
 

ϑ∆     =  temperaturna razlika [K] 
 
∆p         =  tlačna razlika [kPa]   
 
kV          =  kV – vrednost [m3/h]   
 
Pčrpalke     =  moč, ki jo potrebuje črpalka [kW] 
 
ηčrpalke    =  izkoristek črpalke [- ] 
 

 
Važno opozorilo:  Te enačbe veljajo za vodo od 5 … 95°C. Gre za enačbe številskih vrednosti, pri katerih morajo biti 
veličine vnešene v predpisanih enotah.  
 
 
 
Regulacijski ventili 
 
Pri vseh štirih osnovnih vezavah se uporabljajo 
regulacijski ventili različnih izvedb: 
 
• Prehodni ventili z enim vhodom in enim izhodom 
 
• Tripotni ventili z dvema vhodoma in enim 

izhodom (mešalni ventili, prikazani v sliki 16.1) ali  
ventili z enim vhodom in dvema izhodoma 
(razdelilni ventili, ki v sliki 16.1 niso prikazani, ker 
se bolj redko uporabljajo). 

 
Hidravlično obnašanje regulacijskih ventilov je popisano 
s tako imenovano osnovno karakteristiko (hod v 
odvisnosti od pretoka). Tako prehodni kot tripotni ventili 
se običajno nudijo z dvema različnima osnovnima 
karakteristikama: 

 

• Linearna osnovna karakteristika: enake 
spremembe hoda povzročijo enake spremembe 
pretoka 

 
• Enakoprocentna karakteristika: enake 

spremembe hoda  se odrazijo v procentualno 
enakih spremembah aktualnega pretoka. 

 
Proizvajalec za vsak regulacijski ventil poda kVS - 
vrednost. S pomočjo te vrednosti lahko izračunamo 
tlačni padec na popolnoma odprtem regulacijskem 
ventilu  pri 100% pretoku s pomočjo enačbe za 
določitev tlačne razlike iz tabele 16.1:   
                                      .              
                                     V100   [m

3/h] 
∆pV,100 [kPa]  = 100 .  ( —————— )2 

                                      kVS    [m
3/h] 
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Primešavanje 
 
• Predajna tlačna razlika ∆pÜ čim manjša 
• Spremenljiv pretok v primarnem krogu 
• Konstanten pretok v sekundarnem krogu → 

regulacija temperature 
• Če je v projektni točki υ1 > υ2, uporabiti desno 

vezavo 
• Uporaba: razdelilnik brez glavne črpalke, 

razdelilnik brez tlačne razlike 

Pretok ventila 

]K[  

]kW[  Q
86,0]h/m[  V

31

3
V ϑϑ −

⋅=
&

&  

Pretok črpalke 

]K[  

]kW[  Q
86,0]h/m[  V

32

3
P ϑϑ −

⋅=
&

&  

Avtoriteta ventila 

)pp(

)p(
V

100 var,100 ,V

100 ,V
A ∆+∆

∆
=  

 
Vezava s spremembo smeri 
 
• Predajna tlačna razlika ∆pÜ konstantna → tlačni 

padec na porabniku premaguje primarna črpalka 
• Konstanten pretok v primarnem krogu 
• Spremenljiv pretok v sekundarnem krogu 
• Pri delni obremenitvi nastajanje temperaturnih 

slojev v porabniku → uporaba v območju udobja 
omejena 

• Uporaba: regulacija polnjenja izravnalnega 
hranilnika toplote, hlajenje z razvlaževanjem 

 

Pretok ventila 
 

]K[  

]kW[  Q
86,0]h/m[  V

21

3
V ϑϑ −

⋅=
&

&  

Pretok črpalke 
 

]K[  

]kW[  Q
86,0]h/m[  V

31

3
P ϑϑ −

⋅=
&

&  

Avtoriteta ventila 
 

)pp(

)p(
V

100 var,100 ,V

100 ,V
A ∆+∆

∆
=  

 

 

Vbrizgovalna vezava s tripotnim ventilom 
 
• Predajna tlačna razlika ∆pÜ konstantna → tlačni 

padec na ventilu premaguje primarna črpalka 
• Konstanten pretok v primarnem krogu 
• Konstanten pretok v sekundarnem krogu → 

regulacija temperature 
• Nevarnost enocevne cirkulacije 

→ H ≥ 10 premerov cevi 
• Slabost: temperatura povratnega voda υ4 je 

močno mešana z dovodno vodo 
• Uporaba: grelniki zraka in vbrizgovalni razdelilnik 

z visoko temperaturo povratnega voda 
 

Pretok ventila 
 

]K[  

]kW[  Q
86,0]h/m[  V

31

3
V ϑϑ −

⋅=
&

&  

Pretok črpalke 

]K[  

]kW[  Q
86,0]h/m[  V

41

3
1P ϑϑ −

⋅=
&

&  

]K[  

]kW[  Q
86,0]h/m[  V

32

3
2P ϑϑ −

⋅=
&

&  

Avtoriteta ventila 

)pp(

)p(
V

100 var,100 ,V

100 ,V
A ∆+∆

∆
=  

 
Dušilna vezava (vbrizgovalna vezava s prehodnim 
ventilom) 
 
• Predajna tlačna razlika ∆pÜ konstantna → ker je 

pretok spremenljiv, je regulacija tlačne razlike 
smiselna 

• Spremenljiv pretok → regulacija količine 
• Za konstantni pretok v sekundarnem krogu 

uporabiti desno vezavo 
• Prednost: temperatura povratnega voda se ne  z 

dovodno vodo iz kotla 
• Uporaba: grelniki zraka in vbrizgovalni razdelilnik 

z nizko temperaturo povratnega voda 

Pretok ventila 

]K[  

]kW[  Q
86,0]h/m[  V

31

3
V ϑϑ −

⋅=
&

&  

Pretok črpalke 

]K[  31

]kW[  Q
86,0]h/m[  V 3

1P ϑϑ −
⋅=

&
&  

]K[  

]kW[  Q
86,0]h/m[  V

32

3
2P ϑϑ −

⋅=
&

&  

Avtoriteta ventila 

)p(

)p(
V

0,V

100,V
A ∆

∆
=  

 
 
∆pV,100 =  tlačni padec na ventilu pri 100% pretoku 
∆pV,0  =  tlačni padec na ventilu pri 0% pretoku, ko pravkar prične odpirati 
∆pvar,100 =  tlačni padec na debelo označeni zanki s spremenljivim pretokom 
 
Slika 16.1 Štiri osnovne vezave kotlov 
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Avtoriteta ventila 
 
Če je ventil vgrajen v hidravlično zanko, se ne obnaša 
več po njegovi osnovni karakteristiki, saj tlačna razlika 
na ventilu povzroča variabilni del celotnega padca tlaka 
naprave. Posledica tega je, da se osnovna 
karakteristika ventila bolj ali manj deformira. 
Naraščajoča deformacija karakteristike vse bolj vpliva 
na natančnost in hitrost regulacije, v ekstremnem 
primeru pa postane regulacija nestabilna in prične 
oscilirati oziroma nihati. 
 
Kot merilo za deformacijo osnovne karakteristike je 
bila uvedena avtoriteta ventila, katere definicija je :  
 

  Avtoriteta ventila je razmerje med tlačno razliko na 
regulacijskem preseku odprtega ventila pri nazivnem 
pretoku in maksimalno tlačno razliko na regulacijskem 
preseku zaprtega ventila v trenutku, ko je ravno pričel 
odpirati. 
 
V sliki 16.1 so navedene formule za izračun avtoritete 
ventila VA za vse štiri osnovne vezave. Pri tem igra 
pomembno vlogo tlačni padec na tistem delu vezave, 
na katerem  ventil povzroča spremenljiv pretok, v sliki 
16.1 prikazano z debelimi črtami. 
 
Pri vezavah s tripotnimi ventili ne pride do nobenih 
težav, dokler velja (definicijo znakov v formulah glej 
spodaj ali v sliki 16.1): 
 

( )
( ) 5,0

pp

p
VA

100 var,100 ,v

100 ,v ≥
∆+∆

∆
=  

 
(Ciljna vrednost, mejna vrednost v izjemnih primerih VA 
≥ 0,3) 
 
Iz tega izhaja: 
 
∆pV,100 ≥ ∆pvar,100  
 

 Pri 100% pretoku mora biti tlačni padec na odprtem 
tripotnem ventilu (∆pV,100) enak ali večji kot tlačni padec  
na odseku s spremenljivim pretokom (∆pvar,100). 
 
Pri vezavah s prehodnimi ventili ne pride do nobenih 
problemov, dokler velja: 
 

( )
( ) 3,0

p

p
VA

0 ,v

100 ,v ≥
∆

∆
=  

 
(VA ≥ 0,5 strogo velja tudi tukaj vzeti kot ciljno vrednost, 
vendar pa se moramo pri prehodnih ventilih pogosto 
približati mejni vrednosti  VA ≥ 0,3). 
 
Iz tega izhaja: 
 
∆pV, 100 ≥ 0,3 ∆pv, 0  
 

 Tlačni padec na odprtem prehodnem ventilu pri 
100% pretoku (∆pV,100) mora biti najmanj 30% 
maksimalnega padca tlaka na zaprtem ventilu v 
trenutku, ko ravno prične odpirati (∆pv,0). 

Primer za ponazoritev: Ventil gasilske cevi, priključen 
na vrtno pipo, ne more enakomerno regulirati pretoka, 
ker njegov mnogo prevelik regulacijski presek lahko 
prepušča samo celotno količino vode ali pa jo sploh ne 
prepušča. Obratno lahko ventil vrtne cevi, priključen na 
hidrant, sicer regulira pretok v celotnem regulacijskem 
območju, vendar pa je njegov maksimalni pretok vode 
mnogo premajhen za pogasitev ognja. Povsem jasno 
se kaže, da približno polovica tlaka vrtne pipe oz. 
hidranta preko regulacijskega preseka ventila omogoča 
zanesljivo enakomerno regulacijo. 
 
Pogosto je na vezav s primešavanjem z majhno 
tlačno razliko priključenih več krogov (na primer na 
en izravnalni hranilnik toplote). To pomeni, da črpalka 
vsakega kroga jemlje vodo preko ventila in regulacijske 
proge s spremenljivim pretokom. Pri tem se poraja 
naslednje nadaljnje vprašanje: »kakšna sme biti 
maksimalna tlačna razlika v krogu s spremenljivim 
pretokom ?«. Če je namreč ta tlačna razlika prevelika, 
posamezni krogi medsebojno vplivajo drug na drugega. 
Za preprečitev tega se je poleg pravil o avtoriteti ventila 
treba držati tudi naslednjega pravila: 

 Če priključujemo več krogov z majhno tlačno razliko 
na vezavo s primešavanjem (na primer na en izravnalni 
hranilnik toplote), potem maksimalna tlačna razlika v 
krogu s spremenljivim pretokom ne sme biti večja od 
20% projektne dobavne višine najmanjše črpalke v 
sistemu z več krogi. 
 
Osnovna karakteristika regulacijskega ventila 
 
Poleg avtoritete ventila igra pomembno vlogo tudi 
obnašanje morebitnega prenosnika toplote v 
regulacijskem krogu, ki ga izrazimo s karakteristiko 
prenosnika toplote  a (a-vrednost). Ker je izračun 
vrednosti a relativno drag, običajno to nadomestimo z 
ustrezno izbiro osnovne karakteristike regulacijskega 
ventila. Ta poenostavitev je praviloma dopustno, dokler 
istočasno zadržujemo avtoriteto ventila 0,5. Tako lahko 
postavimo poenostavljeno pravilo za izbiro osnovne 
karakteristike. 

 Zlato pravilo: Regulacijski krog brez prenosnika 
toplote = regulacijski ventil z linearno osnovno 
karakteristiko; regulacijski krog s prenosnikom toplote = 
regulacijski ventil z enakoprocentno osnovno 
karakteristiko. 
 
Karakteristika črpalke  
 
Karakteristika črpalke kaže dobavno višino (tlačna 
razlika) v odvisnosti od dobavne količine (pretok). 
Razlikujemo položne karakteristike črpalk z majhnim 
številom vrtljajev in strme karakteristike črpalk z velikim 
številom vrtljajev (slika 16.3). 

 Kolikor strmejša je karakteristika črpalke, toliko 
večje je nihanje tlaka in toliko večje so motnje v 
hidravličnem omrežju, ko se spreminja pretok. Za 
črpalko, regulirano z diferenčnim tlakom, pa je 
nasprotno strma karakteristika potrebna, saj samo ta 
omogoča natančno regulacijo tlačne razlike. 
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Slika 16.2 Strma (levo) in položna (desno) 
karakteristika črpalke 
 
 

 
Slika 16.3 Karakteristiki široko (N1) in ozko 
dimenzioniranega omrežja (N2) s pripadajočima 
karakteristikama črpalk (P1, P2) in obratovalnima 
točkama (A1, A2) 
 

 
 
Karakteristika omrežja 
 
Podobno karakteristiki črpalke lahko tudi za cevovodno 
omrežje in porabnike ponazorimo s tlačnim padcem v 
odvisnosti od pretoka s pomočjo formule za izračun 
tlačne razlike iz tabele 16.1: 
 

[ ] [ ]
[ ]

2

3
v

3

h/m  k

h/m  V
100kPa  p ⎟

⎟
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⎞
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⎝

⎛
⋅=∆

&
 

 
To ponazoritev imenujemo karakteristika cevovodnega 
omrežja. »Strmost« karakteristike omrežja je podana s 
kV vrednostjo omrežja. 
 
Če je znana ena točka na karakteristiki omrežja (n.pr. 
obratovalna točka), lahko določimo kV vrednost z 
vnosom te točke v zgoraj omenjeno formulo za izračun 
tlačne razlike: 
 

[ ] [ ]
[ ]kPa  p

h/m  V10
h/mk

0

3
03

  omrežje ,V
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⋅
=

&
 

 
Slika 16.3 kaže karakteristiki širokopotezno (N1) in ozko 
dimenzioniranega omrežja (N2) s pripadajočima 
karakteristikama črpalk (P1, P2). Karakteristiki omrežja 

in karakteristiki črpalk se sekata v obratovalnih točkah 
A1 oz. A2 pri nazivnem pretoku. Omrežje N2 potrebuje 
glede na  omrežje N1 za enak pretok črpalko z dvojno 
dobavno višino. 
 
 

16.2  Obtočne črpalke 
 
Izvedbe črpalk 
 
V osnovi razlikujemo med sledečimi izvedbami: 
 
■  Črpalka s suho gredjo, črpalka je preko gredi in 
sklopke povezana s standardnim motorjem. 
 
• Pri črpalkah s podnožjem sta standardni motor in 

črpalka montirana na isto podnožje. 
 

• Pri serijskih črpalkah je standardni motor 
montiran na črpalko za vgradnjo v cevovod. 

 
■  Črpalka z mokro gredjo: črpalka za vgradnjo v 
cevovod in motor tvorita eno enoto. Transportirani medij 
maže ležaje in hladi motor. Nadalje razlikujemo črpalke 
po izvedbi motorja: 
 
• Izmenični asinhronski motor z  1 … 4  stopnjami 

števila vrtljajev; 
 
• Izmenični asinhronski motor z  brezstopenjsko 

regulacijo števila vrtljajev; 
 
• Istosmerni sinhronski motor z  brezstopenjsko 

regulacijo števila vrtljajev. 
 
Zadnji navedeni istosmerni sinhronski motor z do 
5000 vrtljajev v minuti bo v prihodnosti verjetno vse 
pogosteje uporabljen. Ta motor ima rotor s 
permanentnim magnetom. Zaradi tega ni potrebno 
električno ustvarjanje magnetnega polja, ki je vezano 
na posledične izgube. Krožno statorsko magnetno polje 
se ustvarja z elektronsko komutacijo, to je z usmerjenim 
elektronskim krmiljenjem posameznih statorskih navitij. 
V primerjavi z dosedanjimi izmeničnimi asinhronskimi 
motorji z  brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev ima 
ta motor bistvene izboljšave: 
 
• Približno dvakrat boljši izkoristek (celo manjše 

črpalke dosegajo izkoristke do 50%); 
 
• Večje območje števila vrtljajev. 
 
 
Črpalke z visokim številom vrtljajev z mokro gredjo 
s strmo karakteristiko 
 
Izvedba: črpalka z mokro gredjo z izmeničnim 
asinhronskim motorjem in 1…4 stopnjami števila 
vrtljajev (na primer tristopenjska z 2000-2300-2700 
vrtljaji na minuto). Zaradi njihove strme karakteristike pa 
pri spremenljivem pretoku pride do velikih nihanj 
diferenčnega tlaka in s tem do problema hrupnosti in 
težav z regulacijo, glej sliko 16.2. Poraba električne 
energije je večja kot pri črpalkah z nizkim številom 
vrtljajev. 
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 Črpalke z visokim številom vrtljajev (brez regulacije 
števila vrtljajev) naj se vgrajujejo samo v tokokroge s 
konstantnim pretokom. Nizki nabavni stroški naj se  
vedno primerjajo tudi z višjimi letnimi obratovalnimi 
stroški. 
 
Črpalke z nizkim številom vrtljajev z mokro gredjo 
in položno karakteristiko 
 
 
Izvedba: črpalka z mokro gredjo z izmeničnim 
asinhronskim motorjem in 1…2 stopnjama števila 
vrtljajev (n.pr. dvostopenjska z 1050-1400 vrtljaji na 
minuto). 
 
S številom vrtljajev pod 1400 na minuto imajo obtočne 
črpalke z nizkim številom vrtljajev bistveno položnejše 
karakteristike in porabljajo manj električne energije kot 
primerljivi modeli z visokim številom vrtljajev. To 
prednost moramo vzeti v zakup pri višji ceni teh črpalk. 
 

 Črpalke z mokro gredjo in majhnim številom vrtljajev  
so primerne tudi za tokokroge s spremenljivim pretokom 
, torej tudi za primarne kroge s prehodnimi ventili in za 
naprave s termostatskimi ventili. Višji nabavni stroški 
naj se vedno primerjajo tudi z nižjimi letnimi 
obratovalnimi stroški. 
 
 
Črpalke z brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev 
 
Izvedbe: 
 
• Črpalka z mokro gredjo in izmeničnim 

asinhronskim motorjem z brezstopenjsko regulacijo 
števila vrtljajev; 

 
• Črpalka z mokro gredjo istosmernim sinhronskim 

motorjem brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev; 
 
• Črpalka s suho gredjo s standardnim motorjem 

(serijska za vgradnjo v cevovod ali črpalka s 
podnožjem). 

 
Regulacija konstantnega tlaka 
Črpalke z mokro gredjo in vgrajeno brezstopenjsko 
regulacijo števila vrtljajev za vzdrževanje konstantnega 
tlaka se uporabljajo vse pogosteje. Pri tej izvedbi se 
želena dobavna višina lahko zelo natančno nastavi in ta 
vrednost ostane konstantna v celotnem območju 
pretoka, slika 16.4. S tem dobimo povsem položno 
karakteristiko, ki jo - v določenih mejah - lahko prosto 
izbiramo. 
 
Poleg navedenih prednosti pa obstajajo tudi slabosti. 
Črpalka z regulacijo števila vrtljajev in regulacijo 
konstantnega tlaka lahko danes nadomesti štiri do pet 
klasičnih modelov obtočnih črpalk. Pri tem je velika 
nevarnost, da iz lagodnosti vgradimo mnogo preveliko 
črpalko z regulacijo števila vrtljajev. Posledica je tako 
neugodno izbrana obratovalna točka, da je območje 
regulacije števila vrtljajev močno omejeno ali da celo 
avtomatično prilagajanje števila vrtljajev ni več mogoče. 
 

 Obtočne črpalke z brezstopenjsko regulacijo števila 
vrtljajev za vzdrževanje konstantnega tlaka  so posebej 
primerne za tokokroge s spremenljivim pretokom. Zlasti 

naj se posebej preveri možnost njihove vgradnje v 
daljinska omrežja s prehodnimi ventili in v večja 
omrežja s termostatskimi ventili. Brezstopenjska 
regulacija števila vrtljajev pa lahko optimalno deluje le, 
če obratovalna točka ni preveč oddaljena od srednje 
tretjine karakteristike za maksimalno število vrtljajev, 
torej črpalka lahko dejansko regulira v čim večjem 
območju. 
 

 
 
Slika 16.4 Primer polja karakteristik črpalke z mokro 
gredjo in brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev za 
vzdrževanje konstantnega tlaka 
 
Proporcionalna regulacija tlaka 
 
Pri obtočnih črpalkah z nazaj nagnjenimi 
karakteristikami (glej sliko 16.5) dobavna višine proti 
manjšim pretokom ne narašča, ampak celo pada. Te 
črpalke se nudijo pod sloganom »črpalka, ki se sama 
nastavlja in kontinuirano optimalno regulira po 
karakteristiki cevnega omrežja«. Ta izrek pa na žalost 
prav vzpodbuja predimenzioniranost naprav. 
 

 Obtočne črpalke z brezstopenjsko regulacijo števila 
vrtljajev in proporcionalno regulacijo tlaka so smiselne v 
omrežjih z vzporedno delujočimi porabniki za povečanje 
odmika od meje hrupnosti ali za izboljšanje avtoritete 
ventila. Pri porabnikih, ki ne delujejo vzporedno, obstaja 
nevarnost, da v določenih obratovalnih primerih na 
začetku omrežja ni na razpolago dovolj tlaka. 
Brezstopenjska regulacija števila vrtljajev lahko 
optimalno deluje le, če delovna točka dejansko leži na 
najvišji točki nastavljene karakteristike. 
 

 
Slika 16.5 Primer polja karakteristik črpalke z mokro 
gredjo in brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev za 
vzdrževanje proporcionalnega tlaka  
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Pri Sliki 16.5 gre za enako črpalko kot v sliki 16.4, 
nastavljeno na regulacijski modus »proporcionalni tlak. 
 
Zunanje naprave za regulacijo števila vrtljajev 
(frekvenčni pretvorniki) 
 
Izvedbe: 
 
• Črpalke s suho gredjo in standardnim motorjem 

(serijske črpalke za vgradnjo v cevovod ali črpalke 
na podstavku); 

• Črpalke z mokro gredjo z velikim številom vrtljajev 
s strmo karakteristiko (izmenični asinhronski 
motor). 

 
Ker so črpalke z vgrajeno brezstopenjsko regulacijo 
števila vrtljajev danes relativno poceni, se zunanje 
naprave za regulacijo števila vrtljajev (večinoma 
frekvenčni pretvorniki) uporabljajo samo še pri večjih 
črpalkah. 
 

 Zunanje naprave za regulacijo števila vrtljajev so 
najboljša rešitev za velike črpalke, ker imajo glede na  
črpalke z  vgrajeno  regulacijo  sledeče prednosti: 
 
• Nobenih omejitev pri izboru črpalk; 
 
• Poljubne regulacijske veličine (tlačna razlika, 

temperaturna razlika itd.); 
 
• Poljubna merilna mesta za regulacijske veličine. 
 
Poraba električne energije, izkoristek črpalke 
 
Izbira obtočne črpalke je predvsem vprašanje 
hidravličnega izračuna. V poštev pa je že na začetku 
potrebno vzeti tudi porabo električne energije za 
pogon črpalke. Število vrtljajev, pretok, tlačna razlika in 
pogonska moč so namreč v medsebojni odvisnosti: 
 
• Pretok se spreminja proporcionalno s številom 

vrtljajev. Prepolovitev števila vrtljajev prepolovi tudi 
pretok. 

 
• Tlačna razlika se spreminja s kvadratom števila 

vrtljajev oz. pretoka. Prepolovitev števila vrtljajev 
oz. pretoka povzroči zmanjšanje tlačne razlike na 
četrtino. 

 
• Potrebna pogonska moč se spreminja kot 3. 

potenca števila vrtljajev oz. pretoka. Prepolovitev 
števila vrtljajev oz. pretoka zmanjša potrebno 
pogonsko moč - teoretično - na osmino. 

 
Pomembno je tudi izbrati črpalko s čim boljšim 
izkoristkom. V normalnem primeru se mora zato 
izkoristek črpalke, vsaj v obratovalni točki, izračunati s 
pomočjo formule za moč črpalke iz tabele 16.1. Da se 
izplača medsebojno primerjanje črpalk, kaže slika 16.6: 
glede na izvedbo črpalke in lego delovne točke dobimo 
zelo različne izkoristke – v podanem primeru med 20 in 
50%. Manjše črpalke imajo tendenčno slabše izkoristke 
kot večje; male črpalke pridejo v najboljši obratovalni 
točki komaj preko 15%. Znatno izboljšanje izkoristka, 
tudi pri majhnih črpalkah, dobimo v novejšem času z 
vgradnjo istosmernih sinhronskih motorjev z rotorjem s 
permanentnim magnetom. 
 

 Vezano na porabo električne energije in izkoristek 
črpalke je potrebno paziti: 
 
• Preprečiti nepotrebno velike pretoke. 
 
• Čimbolj položne karakteristike omrežja, se pravi 

povprečni tlačni padec (vključno s posamičnimi 
upori) v hišnih razvodih ≤ 70 Pa/m in v daljinskih 
sistemih ≤ 150…200 Pa/m. 

 
• Dati prednost črpalkam z mokro gredjo in majhnim 

številom vrtljajev pred črpalkami z visokim številom 
vrtljajev, predvsem v omrežjih s spremenljivim 
pretokom; poleg hidravličnih prednosti imajo 
črpalke z mokro gredjo in majhnim številom 
vrtljajev tudi manjšo porabo električne energije. 

 
• Pri večjih črpalkah dati prednost črpalkam s suho 

gredjo in standardnim motorjem (serijske črpalke in 
črpalke na podstavku). Te črpalke so glede na 
izkoristek mnogo boljše kot črpalke z mokro gredjo  
in vgrajenim motorjem. 

 
• Paziti na to, da je lega obratovalne točke v 

diagramu črpalke v območju najboljšega izkoristka; 
optimum izkoristka leži praviloma na srednji tretjini 
karakteristike za najvišjo stopnjo števila vrtljajev, so 
pa tudi izjeme. 

 
• Črpalke z brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev 

vgrajevati samo v sisteme z močno spremenljivim 
pretokom in paziti na to, da delovna točka ne leži 
predaleč od srednje tretjine karakteristike za 
maksimalno število vrtljajev. 

 
• Pri črpalkah z regulacijo števila vrtljajev po 

možnosti vgrajevati črpalke z mokro gredjo in 
istosmernimi sinhronskimi motorji z rotorjem s 
permanentnim magnetom (bistveno boljši izkoristek 
in večje območje števila vrtljajev kot pri črpalkah z 
mokro gredjo in izmeničnimi asinhronskimi motorji). 

 

16.3 Toplotni števec 
 
Za obračun dobav goriva ali obračun odjemalcem 
oddane toplote je potrebna vgradnja umerjenih toplotnih 
števcev. Merjenje toplote zahteva meritev pretoka in 
meritev temperaturne razlike dovodnega in povratnega 
voda. 
 

 Mnogi toplotni števci v praksi ne dosegajo želene 
merilne natančnosti, na katero močno vplivajo postopki 
merjenja, njihova konstrukcija in različne motnje. V 
nadaljevanju zato sledi pregled najpomembnejših 
vplivnih veličin.  
 
Značilnosti toplotnih števcev 
 
Razred točnosti toplovodnega števca je določen z 
natančnostjo meritev pretoka in temperaturne razlike. 
 
Merilno območje pretoka je določeno z delovnim 
območjem med nazivnim pretokom Qn in minimalnim 
pretokom Qmin. Razmerje Qn/ Qmin je merilo za širino 
pasu območja pretoka , znotraj katerega je zagotovljena 
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določena natančnost meritve volumenskega toka. Slika 
16.7 kaže kot primer krivuljo pogreškov števca z 
lopatičnim rotorjem. 
 
Tlačni padec pri nazivnem pretoku Qn je pogosto 
zelo visok (20…25 kPa pri turbinskem števcu). Visok 
tlačni padec sicer povečuje delovno območje, 
poslabšuje pa tudi avtoriteto regulacijskega ventila, ki 
se zelo pogosto nahaja v isti pretočni progi. 
 
Tudi kvaliteta vode ima pri dolgotrajni uporabi velik 
vpliv na natančnost meritev.  
 
 
Načini meritev pretoka  
 
Za meritve pretoka se uporabljajo sledeči merilni 
postopki: 
 
• Mehanska meritev pretoka s pomočjo krilnega ali 

turbinskega rotorja; 
 
• Magnetno-induktivna meritev pretoka; 
 
• Meritev pretoka z ultrazvokom. 
 
Tabela 16.2 podaja pregled različnih postopkov meritve 
pretoka 
 

 
 
Slika 16.6 Primer določitve črpalke z dobavno višino  
3 m vodnega stolpca in pretokom 25 m3/h 
 
V odvisnosti od vrste črpalke in od lege delovne točke 
dobimo zelo različne izkoristke: 
 
50%  Serijske črpalke z manjšimi gonilniki 
 
40%  Črpalke z mokro gredjo z ugodno lego 

delovne točke v srednji tretjini največje 
stopnje 

 
20…25% Črpalke z mokro gredjo z neugodno lego  

delovne točke na spodnji tretjini druge ali 
tretje največje stopnje 
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Slika 16.7 Krivulja pogreškov števca s krilnim rotorjem 
 
 
 
Tabela 16.2  Pregled najpomembnejših postopkov meritve pretoka (1 mVS = 9,81 kPa) 
 
  Postopek meritve  
 Mehansko 

Krilni rotor z enim natokom 
Krilni rotor z več natoki 

Turbinski Woltmanov števec 

Magnetno-
induktivno 

Ultrazvok 

Razmerje Qn/Qmin 25…100 
60…90* 

100…150 100…150 

Tlačni padec pri nazivnem pretoku Qn [kPa] 10…25 7…15 7…20 
Natančnost merjenja srednja velika velika 
Občutljivost natančnosti merjenja na 
kvaliteto vode 

majhna velika majhna 
srednja** 

Obraba / stroški servisiranja velika neznatna neznatna 
Občutljivost natančnosti merjenja na 
električne motnje 

neznatna 
zmerna*** 

velika neznatna 

 
* Specialna izvedba: Woltmanov števec 
** Zamazanje odklonskih ogledal pri majhnih nazivnih premerih 
*** Pri induktivnih dajalnikih impulzov 
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16.4 Pogosto zastavljena 
vprašanja 

 
1: Katera izvedba črpalke za kateri  

namen uporabe ? 
 

Na to vprašanje je bilo načeloma odgovorjeno v 
poglavju 16.2. Tabela 16.3 prikazuje pregled izbora 
črpalk. V nadaljnjih odgovorih bodo še dodatno 
pojasnjena posamezna vprašanja, vezana na to temo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabela 16.3  Pregled izbora črpalk (1 mVS = 9,81 kPa,  Trm = metri trase) 
 

 
 
 
 
 
 

Tipični primeri uporabe črpalk 
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Ogrevalni krog brez termostatskih ventilov  

    

Ogrevalni krog s termostatskimi ventili 
Dobavna višina ≤ 15…20 kPa 

 
 

   

Ogrevalni krog s termostatskimi ventili 
Dobavna višina ≤ 20…25 kPa  

     

Ogrevalni krog s termostatskimi ventili 
Dobavna višina > 25 kPa 

   
 

 

Krog s konstantnim pretokom 
(n.pr. črpalka grelca zraka)  

    

Krog s spremenljivim pretokom 
(n.pr. polnjenje grelnika vode) 

 
  

  

Črpalka daljinskega ogrevanja v majhnih 
omrežjih (< 150 Trm) 

  
  

 

Črpalka daljinskega ogrevanja v srednjih 
omrežjih (150...500 Trm) 

  
   

Črpalka daljinskega ogrevanja v velikih 
omrežjih (> 500 Trm) 

    
 

 
 
 
2: Katere črpalke naj se vgradijo v omrežje s 
termostatskimi ventili ? 
Pri napravah s termostatskimi ventili je potrebno paziti 
na probleme s hrupom (žvižganje termostatskih 
ventilov). Če se držimo naslednjega pravila, se običajno 
ti problemi ne pojavijo: 
 

 Razlika tlaka na termostatskih ventilih v stanovanjih 
v nobenem obratovalnem primeru ne sme narasti na 
več kot 20 kPa (za nestanovanjske objekte je zahteva 
nekoliko manj stroga: 30kPa)  
 
S tem pridemo do naslednjih priporočil: 
 

 

■ Črpalke z mokro gredjo in visokim številom 
vrtljajev so zaradi njihove strme karakteristike 
praviloma neprimerne za kroge z vgrajenimi 
termostatskimi ventili. 
 

■ Črpalke z mokro gredjo in nizkim številom 
vrtljajev so primerne za majhna in srednje velika 
omrežja s termostatskimi ventili. Do projektirane 
dobavne višine okrog 15 kPa niso potrebni nobeni 
ukrepi za omejevanje tlačne razlike. Nad to mejo pa je 
potrebno vgraditi obtočne (nastavitev želene vrednosti 
na 20 kPa), če veliko mešanje ne moti temperature 
povratnega voda. 
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■ Črpalke z mokro gredjo in brezstopenjsko 
regulacijo števila vrtljajev z regulacijo konstantnega 
tlaka so še posebej primerne za večja omrežja s 
termostatskimi ventili. Te črpalke se lahko dejansko 
projektirajo  na maksimalno 20 kPa dobavne višine, ne 
da bi morali računati na probleme s hrupom. 
 

■ Črpalke z mokro gredjo in brezstopenjsko 
regulacijo števila vrtljajev z regulacijo 
proporcionalnega tlaka so še posebej primerne za 
naprave  s termostatskimi ventili, ker same preprečujejo 
probleme s hrupom še posebej pri dolgih omrežjih z 
dobavno višino vse do 30...40 kPa (druga in tretja 
najvišja karakteristika v sliki 16.5). Brezstopenjska 
regulacija števila vrtljajev pa se lahko optimalno izkoristi 
le, če obratovalna točka dejansko leži na najvišji točki 
nastavljene karakteristike. 
 
Za nestanovanjske objekte pa velja zahteva za tlačno 
razliko na termostatskih ventilih 30 kPa glede na 20 
kPa v stanovanjih. 
 
 
3: Kaj dejansko prinašajo črpalke z brezstopenjsko 
regulacijo števila vrtljajev glede na porabo 
električne energije? 
Raziskava »Poraba električne energije pri obtočnih 
črpalkah z regulacijo števila vrtljajev« [107] je sledila 
temu vprašanju. Rezultati so prikazani v sliki 16.8: 
 
• Črpalke z mokro gredjo in notranjo brezstopenjsko 

regulacijo števila vrtljajev (»regulacijske črpalke«) 
so pogosto močno predimenzionirane in poleg tega 
še previsoko nastavljene; 

 
• Le z natančno nastavitvijo teh črpalk se je lahko 

prihranilo 40% električnega toka;  
 
• Pravilno dimenzionirane klasične neregulirane 

črpalke so bile celo za 60% boljše. 
 
V reklamah obljubljeni varčevalni efekt črpalk z 
brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev je torej ta 
raziskava močno izničila. Kot dober primer je v 
omenjeni raziskavi opisana črpalka daljinskega omrežja 
z 18 ogrevalnimi krogi in 7 grelniki vode (vsi s 
prehodnimi ventili). Črpalka je regulirala - v odvisnosti 
od dnevnega gibanja obremenitve – med 250 in 1000 
W (slika 16.8). Povzetek lahko strnemo v naslednja 
priporočila: 
 

■ Črpalke z brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev 
montirati izključno v omrežja z močno nihajočim 
pretokom (še posebej v daljinska omrežja in v obsežna 
omrežja s termostatskimi ventili). 
 

■ Preprečevati je potrebno varnostne in sigurnostne 
dodatke. Črpalko z mokro gredjo in brezstopenjsko 
regulacijo števila vrtljajev vgraditi le, če natančno 
izračunana obratovalna točka leži (glej priporočila v 
poglavju 16.2): 
 
• Pri črpalkah z mokro gredjo in regulacijo 

konstantnega tlaka v bližini srednje tretjine 
karakteristike za najvišjo hitrostno stopnjo 

 

• Pri črpalkah z mokro gredjo in regulacijo 
proporcionalnega tlaka na najvišji točki 
karakteristike. 

 

■  Upoštevati, da imajo nove črpalke z mokro gredjo 
in regulacijo števila vrtljajev z istosmernimi 
sinhronskimi motorji približno dvakrat boljše 
izkoristke kot dosedanje črpalke z izmeničnim 
asinhronskim motorjem. 
 

■  Vedno preveriti tudi, če ni s črpalko z mokro gredjo 
z nizkim številom vrtljajev in položno karakteristiko 
možno doseči enak ali celo boljši rezultat z vidika 
porabe električne energije in izkoristka – nabavna cena 
bo v vsakem primeru ugodnejša. 
 

 
Slika 16.8 Rezultati raziskave »Poraba električne 
energije pri obtočnih črpalkah z regulacijo števila 
vrtljajev« [107] 
 

 
Slika 16.9 Meritev na pravilno delujoči črpalki v 
daljinskem omrežju [107] 
 
 
4:  Ali smejo obratovati črpalke z ničelnim 
pretokom ? 
Zaradi sigurnosti je to potrebno vprašati proizvajalca. V 
splošnem pa lahko podamo sledeč odgovor: 
 

■  Črpalke z mokro gredjo s pod 1 kW moči na gredi 
tudi pri daljšem obratovanju z ničelnim pretokom ne 
utrpijo nobene škode, če je obratovalna temperatura 
najmanj 10 K pod maksimalno dopustno temperaturo in 
če ne more priti do povratne cirkulacije.  
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■  Črpalke z mokro gredjo z  močjo na gredi nad 1 kW 
in vse črpalke s suho gredjo pri kratkotrajnem 
ničelnem pretoku (nekaj minut) ne utrpijo nobene 
škode; pri trajnem obratovanju pa mora biti zagotovljen 
minimalni pretok okrog 10%. 
 
Omrežja s termostatskimi ventili in brezhibno 
nastavljeno temperaturo predtoka naj torej ne bi 
povzročala nobenih problemov. Nasprotno pa je 
potrebno posvetiti pozornost daljinskim črpalkam za 
vbrizgovalne razdelilce s prehodnimi ventili. Tu naj se 
vedno predvidi avtomatski izklop črpalke (na primer 
preko končnega stikala v regulacijskih ventilih). To je 
smiselno tudi z vidika varčevanja električne energije! 
 
 
5: Kako poteka izračun cevovodov toplovodnih 
omrežij ? 
Raziskave kažejo, da so dejanske tlačne izgube v 
toplovodnih omrežjih bistveno manjše kot bi bilo 
pričakovati na osnovi izračuna cevovodov. To vodi k 
predimenzioniranju cevovodov in s tem do nepotrebno 
visokih investicijskih stroškov. Povečane površine 
cevovodov  povzročijo tudi  povečanje toplotnih izgub in 
s tem dodaten porast obratovalnih stroškov (poraba 
električne energije na črpalki, ki je prav tako sestavni 
del obratovalnih stroškov, si v  tem nasprotuje, glej tudi 
vprašanje spodaj 6). 
 
Razkorak med realnimi in izračunanimi tlačnimi 
izgubami ima predvsem dva vzroka: 
 
- preceni se potrebna toplotna moč in s tem se 

omrežje izračuna s prevelikim pretokom, 
 
- danes običajni izračuni cevovodnih omrežij izhajajo 

iz zastarelih vrednosti za hrapavost cevi. 
 
Pravilno dimenzionirana toplovodna omrežja in s tem 
nižje investicijske in obratovalne stroške dobimo če 
upoštevamo naslednje točke: 
 

■ V 4. delu »Metode za posnetek situacije in izračun 
toplovodnega omrežja« je priporočilo, da se izračun 
toplovodnega omrežja analizira z dveh gledišč in sicer: 
gledišče A s potrebnimi varnostnimi dodatki in gledišče 
B brez teh varnostnih dodatkov. Če izračun 
cevovodnega omrežja bazira na gledišču B brez 
varnostnih dodatkov, se omili prvi vzrok za razkorak 
med realnimi in izračunanimi tlačnimi izgubami. 
 

■  Eden od bistvenih parametrov za izračun izgube 
tlaka v ravnih cevovodih hidravlična hrapavost cevi. V 
»Hidravlična hrapavost jeklenih cevi za daljinska 
toplovodna omrežja« [19] je bilo z meritvami 
ugotovljeno, da so v tozadevni literaturi podani podatki 
občutno previsoki. Meritve so pokazale hidravlično 
hrapavost 0,004 mm. Z upoštevanjem maksimalno 
možne merilne napake je priporočljiva varna vrednost 
za hidravlično hrapavost varjenih jeklenih cevi 0,01 mm. 
 
 

6:  Kakšen je optimalni specifični tlačni padec v 
toplovodnih omrežjih ? 
Predimenzioniranje cevi vodi k nepotrebno visokim 
investicijskim stroškom. Tako povečane površine 
cevovodov povzročijo povečanje toplotnih izgub in s 

tem povišanje obratovalnih stroškov. Poraba električne 
energije na črpalki, ki je prav tako sestavni del 
obratovalnih stroškov, si v tem nasprotuje: narašča z 
manjšanjem dimenzij cevi. Kje je optimum? 
 
Temeljnih raziskav z jasnimi odgovori ni. Glede na vrsto 
toplovodnega omrežja in na rangiranje porabe 
električne energije na črpalki dobimo tudi različen 
optimum. V vsakem primeru pa moramo preprečiti 
mešanje tega vprašanja z dvomljivimi izračuni 
cevovodnih omrežij (glej tudi vprašanje 5). 
 
ÖKL-Merkblatt Nr. 67 »Tehnično-ekonomski standardi 
za daljinske kotlovnice na biomaso« [20] podaja mejne 
vrednosti za hitrosti pretoka. Te so v primerjavi z 
dosedaj običajnimi vrednostmi zelo visoke. 
 

  Srednji specifični tlačni padec  150...200 Pa/m; 
glede hitrosti pretoka pa lahko izhajamo iz mejnih 
vrednosti, podanih v tabeli 16.4.  
 
Tabela 16.4 Mejne vrednosti v skladu z ÖKL-
Merkblatt Nr. 67 »Tehnično-ekonomski standardi za 
daljinske kotlovnice na biomaso« [20] 
 
DN 
 
[mm] 

Povezovalni 
cevovod 
[m/s] 

Hišni 
priključek 
[m/s] 

400 5,0 5,0 
350 4,6 4,6 
300 4,3 4,3 
250 3,9 3,9 
200 3,3 3,3 
150 2,5 2,5 
125 2,0 2,0 
100 1,9 1,9 
80 1,8 1,8 
65 1,6 1,6 
50 1,4 1,4 
40 1,2 1,0 
32 1,1 0,8 
25 1,0 0,6 

 
7: Kako se izračuna avtoriteta ventila v toplovodnih 
omrežjih ? 
Da pri progah s prehodnimi ventili dosežemo mejno 
vrednost avtoritete ventila 0,3, mora biti  
 
∆pV, 100 ≥ 0,3 ∆pV, 0 
 
ali izraženo z besedami: tlačni padec na odprtem 
prehodnem ventilu pri 100% pretoku (∆pV,100) mora biti 
najmanj 30% maksimalno nastopajoče tlačne razlike na 
zaprtem ventilu, ko ta pravkar pričenja odpirati (∆pV,0). 
 
Ker potrebni tlačni padec ∆pV,100 tako dobimo iz ∆pV,0, 
se problem zreducira na vprašanje, kaj naj vnesemo kot 
maksimalno nastopajočo tlačno razliko na zaprtem 
ventilu ∆pV,0. V neugodnem primeru je to maksimalna 
dobavna višina črpalke pri ničelnem pretoku, torej zelo 
visoka vrednost, predvsem pri črpalkah s strmo 
karakteristiko. Bistveno nižje vrednosti dobimo, če 
upoštevamo sledeče: 
 

■ Natančno definirati tisto obratovalno točko, ki se 
vzame kot najneugodnejši primer za maksimalno 
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nastopajočo tlačno razliko (tudi kumulativno glede na 
druge možnosti). 
 

■  Uporabiti obtočno črpalko z regulacijo konstantnega 
tlaka. To se odrazi v popolnoma položni karakteristiki 
črpalke. 
 

■  Merilno mesto za regulacijo tlačne razlike omrežne 
črpalke predvideti v toplovodnem omrežju namesto na 
črpalki, glej točko 8. 
 

■  Uporabiti omrežno črpalko z regulacijo 
proporcionalnega tlaka, glej točko 9. 
 

■  Na vsaki progi vgraditi regulator diferenčnega tlaka 
brez pomožne energije (slika 16.11 levo, glej točko 10). 
Želena vrednost takih regulatorjev se praviloma lahko 
nastavlja med 10 in 100 kPa. S tem lahko sicer brez 
problemov realiziramo razumno dimenzioniranje 
regulacijskega ventila, vendar pa so potrebne tudi večje 
priključne tlačne razlike. 
 

■  Vgraditi tako imenovane kombi ventile (slika 16.11 
desno, glej točko 11). Pri tej izvedbi sta regulator 
diferenčnega tlaka brez pomožne energije in 
regulacijski ventil vgrajena v isto ohišje. Meritev tlačne 
razlike se tukaj izvaja direktno na regulacijskem ventilu. 
 
 
8.:  Kje v toplovodnem omrežju je najboljše merilno 
mesto za regulacijo tlačne razlike ? 
Merilno mesto regulacije tlačne razlike naj se izbere 
tako, da je nihanje tlačne razlike v omrežju v takih 
mejah, ki v vsaki obratovalni točki zagotovljeno 
brezhibno obratovanje. 
Glede na izbiro merilnega mesta se lahko motnje 
kompenzirajo na različne načine: 
 

■  Pri črpalki daljinskega omrežja  z regulacijo 
konstantnega tlaka se meritev tlačne razlike izvaja 
direktno na črpalki. To se izraža v popolnoma položni 
karakteristiki črpalke. Kompenzirajo se torej samo 
motnje, ki nastanejo zaradi strmosti karakteristike 
črpalke. 
 

■  Pri meritvi tlačne razlike v predtoku in povratnem 
vodu pri črpalki daljinskega omrežja se 
kompenzirajo tudi motnje, ki izhajajo iz hidravličnega 
omrežja pred merilnim mestom. 
 

■  Pri meritvi tlačne razlike v toplovodnem omrežju 
se ohranja konstantna tlačna razlika vzporedno s 
karakteristiko omrežja (diagram v sliki 16.10). S tem 
dobimo nazaj nagnjeno karakteristiko omrežne črpalke, 
ki deluje nasproti nihanju tlaka. To je primerljivo s 
karakteristiko črpalke v sliki 16.5. Kakor hitro pretok v 
omrežju pada, se dobavna višina črpalke zmanjšuje 
približno v enaki meri kot se zmanjšuje tlačni padec v 
omrežju. 
 
Učinek meritve tlačne razlike v omrežju je potrebno 
analizirati v vsakem načinu vezave posebej. Slika 
16.10 in tabela 16.5 kažeta primer majhnega 
toplovodnega omrežja. Kot najneugodnejši primer 

vzamemo ničelni pretok, zadrži pa naj se avtoriteta 
ventila ≥ 0,3. Nadalje je podana črpalka s 80 kPa 
dobavne višine v obratovalni točki. Pri 100% pretoku je 
tlačni padec cevovodnega omrežja do točke A 10 kPa, 
med točkama A in B 20 kPa in med B in C še enkrat 20 
kPa. Iz tega izhajajo sledeči rezultati: 
 
• Merilno mesto na črpalki (črpalka z interno 

regulacijo števila vrtljajev) lahko zagotovi samo 
nezadovoljivo avtoriteto ventila 0,25. 

 
• Z merilnim mestom A dobimo še ne povsem 

zadovoljivo avtoriteto ventila 0,29. 
 
• Z merilnim mestom B lahko z dobljeno vrednostjo 

0,4 brez problema zagotovimo zahtevano avtoriteto 
ventila ≥ 0,3, lahko pa nastopijo problemi v 
primeru, ko samo ventil v točki A zahteva toploto, 
vsi drugi ventili pa so zaprti.  

 
• Z merilnim mestom C je zahtevana avtoriteta 

ventila z vrednostjo 0,6 občutno prekoračena, a 
kljub vsemu lahko  pa nastopijo problemi v primeru, 
ko samo ventil v točki A ali točki B zahteva toploto, 
vsi drugi ventili pa so zaprti. 

 
Povzetek: Meritev tlačne razlike v toplovodnem 
omrežju je ugodnejša kot meritev konstantnega tlaka na 
črpalki. Pri meritvi tlačne razlike na začetku omrežja 
lahko na koncu omrežja dobimo nezadostne avtoritete 
ventilov. Pri meritvi tlačne razlike v sredini ali na koncu 
omrežja pa se lahko v določenih obratovalnih primerih 
zgodi, da je na začetku omrežja na razpolago premalo 
tlaka (kritične točke so v tabeli 16.5 sivo označene). 
 

 
 
Slika 16.10  Meritev tlačne razlike v majhnem omrežju 
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Tabela 16.5 Primer porazdelitve tlaka v majhnem toplovodnem omrežju z različnimi merilnimi mesti tlačne  
 razlike. Kritične točke so označene sivo (glej tekst, 1 mVS = 9,81 kPa) 
 

Merilno 
mesto 

Veličina Črpalka A B C 

 Tlačna razlika pri 100% pretoku [kPa] 80 70 50 30 
 Od tega tlačni padec na prenosniku toplote [kPa] - 10 10 10 
Na črpalki Od tega tlačni padec na ventilu pri 100% pretoku [kPa] - 60 40 20 
 Tlačna razlika pri 0% pretoku [kPa] 80 80 80 80 
 Avtoriteta ventila [-] - 0,75 0,5 0,25 
 Tlačna razlika pri 100% pretoku [kPa] 80 70 50 30 
 Od tega tlačni padec na prenosniku toplote [kPa] - 10 10 10 
V točki A Od tega tlačni padec na ventilu pri 100% pretoku [kPa] - 60 40 20 
 Tlačna razlika pri 0% pretoku [kPa] 70 70 70 70 
 Avtoriteta ventila [-] - 0,86 0,57 0,29 
 Tlačna razlika pri 100% pretoku [kPa] 80 70 50 30 
 Od tega tlačni padec na prenosniku toplote [kPa] - 10 10 10 
V točki B Od tega tlačni padec na ventilu pri 100% pretoku [kPa] - 60 40 20 
 Tlačna razlika pri 0% pretoku [kPa] 50 50 50 50 
 Avtoriteta ventila [-] - 0,86 0,80 0,40 
 Tlačna razlika pri 100% pretoku [kPa] 80 70 50 30 
 Od tega tlačni padec na prenosniku toplote [kPa] - 10 10 10 
V točki C Od tega tlačni padec na ventilu pri 100% pretoku [kPa] - 60 40 20 
 Tlačna razlika pri 0% pretoku [kPa] 30 30 30 30 
 Avtoriteta ventila [-] - 0,86 0,80 0,67 

 
 
9:  Kaj prinaša črpalka daljinskega omrežja z 
regulacijo proporcionalnega tlaka ? 
Črpalke daljinskega omrežja z regulacijo 
proporcionalnega tlaka se lahko nastavijo na 
karakteristiko črpalke, ki poteka vzporedno s fiktivno 
karakteristiko omrežja (v primeru iz slike 16.5 
vzporedno s premico). S tem omogoča ta izvedba 
črpalke obratovanje, podobno meritvi tlačne razlike v 
toplovodnem omrežju, brez da bi morali dejansko meriti 
zunaj v toplovodnem omrežju. 
 
V prenesenem pomenu veljajo vse prednosti in slabosti, 
ki so bile že opisane v 8. vprašanju: porazdelitev tlaka v 
omrežju je  z vidika avtoritete ventila in dimenzioniranja 
črpalke ugodnejša, vendar pa se pri porabnikih, ki ne 
delujejo vzporedno, lahko zgodi, da na začetku omrežja  
v določenih obratovalnih primerih kar naenkrat ni na 
razpolago dovolj tlaka. 
 
 
10:  Kako se projektira toplovodno omrežje z 
regulatorjem tlačne razlike pri vsakem odjemalcu 
toplote ? 
V velikih omrežjih se danes pogosto vgrajujejo 
regulatorji tlačne razlike brez pomožne energije pri 
vsakem odjemalcu toplote (slika 16.11 levo). Želena 
vrednost teh regulatorjev se praviloma lahko nastavlja 
med 10 in 100 kPa. S tem se sicer lahko brez problema 
izvede premišljene rešitve regulacijskih ventilov, vendar 
pa so potrebne tudi višje priključne tlačne razlike. Za 
dimenzioniranje regulatorjev tlačne razlike in 
regulacijskih ventilov je odločujoča velikost nihanja 
tlačne razlike v toplovodnem omrežju. Ta problem 
bomo obdelali na tipičnem majhnem in velikem 
toplovodnem omrežju. 
 
Za izračun cevovodnega omrežja je odločujoča pot do 
najbolj oddaljenega odjemalca toplote. V sliki 16.12 je 
to proga 9 + hišni priključek 9 + odcepni vod 3 + 
osnovni vod. 

 
Tlačne izgube za dve zelo različni toplovodni omrežji so 
prikazane kot številske vrednosti v tabeli 16.6 in kot 
shematski prikaz v sliki 16.12: 
 
• Majhno toplovodno omrežje z nizkimi specifičnimi 

tlačnimi izgubami  100 Pa/m potrebuje omrežno 
črpalko z dobavno višino 100 kPa (oziroma 10 
mVS). Razdalja do najbolj oddaljenega odjemalca 
toplote je 250 m. 

 
• Veliko toplovodno omrežje z visokimi specifičnimi 

tlačnimi izgubami 200 Pa/m potrebuje omrežno 
črpalko z dobavno višino 500 kPa (oziroma 50 
mVS). Razdalja do najbolj oddaljenega odjemalca 
toplote je 1000 m. 

 
Poleg proge 9, ki je merodajna za izračun toplovodnega 
omrežja, je navedena tudi najbližja proga 1. Proga 9 je 
dimenzionirana na majhen tlačni padec na prenosniku 
toplote 15 kPa, zato se na regulatorju tlačne razlike 
lahko nastavi relativno nizka želena vrednost 30 kPa. 
Za regulacijski ventil tako dobimo, brez upoštevanja P, 
območja ventila - avtoriteto ventila: 
 
(30 kPa – 15 kPa) / 30kPa = 0,5 
 
Pri bližjih progah se seveda prenosniki toplote lahko 
dimenzionirajo na večje padce tlaka, saj je tam na 
razpolago vedno dovolj visoka priključna tlačan razlika.  
 
Pogosto pozabljamo, da so regulatorji tlačne razlike 
prav tako regulacijski ventili, za katere je prav tako kot 
za druge regulacijske ventile potrebno zagotoviti 
minimalno avtoriteto ventila. Natančna priporočila v 
literaturi niso podana, vendar naj bi za predregulator z 
enakoprocentno karakteristiko zanesljivo zadoščala 
avtoriteta ventila ≥ 02 ...03. 
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Avtoriteta ventila regulatorja tlačne razlike v 
majhnih omrežjih; Največjo tlačno razliko na 
regulatorju tlačne razlike dobimo, če vzamemo, da en 
sam in edini opazovani ventil pravkar pričenja odpirati, 
obtočna črpalka pa je nastavljena na regulacijo 
konstantnega tlaka. Pri tem dobimo naslednje avtoritete 
ventila za regulatorje tlačne razlike: 
 
- proga 9 =  20 kPa / (100 kPa – 30 kPa) = 0,29, 
 
- proga 1 =  40 kPa / (100 kPa – 40 kPa) = 0,67. 
 
Tak primer vsekakor lahko nastopi pri majhnem 
omrežju z malo odjemalci toplote, zaradi česar je 
praviloma smiselno za izračun avtoritete ventila vzeti 
teoretično možno najvišjo vrednost, s čemer lahko 
zagotovimo tudi dejansko dovolj visoko avtoriteto 
ventila  ≥ 02 ...03. 
 
Avtoriteta ventila regulatorja tlačne razlike v velikih  
omrežjih: Tudi tukaj teoretično dobimo največjo tlačno 
razliko na regulatorju tlačne razlike, če vzamemo, da en 
sam in edini opazovani ventil pravkar pričenja odpirati, 
obtočna črpalka pa je nastavljena na regulacijo 
konstantnega tlaka. Pri tem dobimo v najbolj 
neugodnem primeru naslednje avtoritete ventila za 
regulatorje tlačne razlike: 
 
- proga 9 =  50 kPa / (500 kPa – 30 kPa) = 0,11, 
 
- proga 1 =  320 kPa / (500 kPa –  80 kPa) = 0,76. 
 
Pri velikih toplovodnih omrežjih pa je pogosto tako, da 
mnogi priključeni odjemalci toplote skupaj izkazujejo 
bolj ali manj enakomerno obremenitev, odvisno od 
vremenskih pogojev. Tukaj skoraj ni za računati z 
obravnavanim najbolj neugodnim primerom. Zato tukaj 
lahko praviloma računamo ali z manjšo maksimalno 
možno tlačno razliko ali pa pristanemo na nizko 
avtoriteto ventila. 
 
Povzetek lahko strnemo v naslednja priporočila: 
 

■  Vgradnja regulatorjev tlačne razlike brez pomožne 
energije je smiselna, če želimo pri vsakem odjemalcu 
toplote vzpostaviti jasno definirane tlačne razmere, kar 
obenem zmanjšuje nevarnost projektnih napak na 
minimum. 
 

■  Prenosnike toplote pri neugodnih lokacijah 
odjemalcev toplote dimenzionirati na čim manjši tlačni 
padec. 
 

■  Tlačni padec na regulacijskih ventilih dimenzionirati 
skladno z zahtevo po avtoriteti ventila 0,3...05. 
 

■  Realno oceniti maksimalno možno tlačno razliko na 
skoraj zaprtem regulatorju tlačne razlike, ki je ravno 
začel odpirati: 
 
• Pri majhnih toplovodnih omrežjih za izračun 

avtoritete ventila uporabiti teoretično najvišjo 
možno vrednost, kar omogoči zagotovitev dovolj 
visoke dejanske avtoritete ventila ≥ 0,2...03; 

 
• Pri velikih toplovodnih omrežjih, pri katerih  mnogi 

priključeni odjemalci toplote skupaj izkazujejo bolj 
ali manj enakomerno obremenitev, odvisno od 
vremenskih pogojev, lahko računamo z nižjo 
vrednostjo maksimalne tlačne razlike, ki lahko 
nastopi (na primer 50%) ali pa dopustimo 
odgovarjajoče nižjo avtoriteto ventila (na primer ≥ 
0,1...0,15). 

 

■  Pri manj oddaljenih odjemalcih toplote predvideti 
dovolj velik tlačni padec na odprtem regulatorju tlačne 
razlike, saj je tam vedno na razpolago dovolj velika 
priključna tlačna razlika.  
 

■  Pri napravah z meritvijo tlačne razlike v omrežju      
(glej vprašanje 8) ali pri črpalkah z regulacijo 
proporcionalnega tlaka (glej vprašanje 9) se lahko pri 
majhni obremenitvi celotne naprave zgodi, da imajo 
odjemalci toplote na začetku omrežja nenadoma 
premalo tlačne razlike za nazivno obremenitev. Tu je 
smiselno predvideti nekoliko večjo avtoriteto ventila, da 
ustvarimo rezervo za take primere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 16.11 Regulator tlačne razlike brez pomožne 
energije (levo), tako imenovani kombiventil (desno) 
 
Desna vezava se seveda lahko izvede  tudi z ločenima 
regulacijskim ventilom in regulatorjem tlačne razlike. 
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Tabela 16.6  Dva primera za načrtovanje toplovodnega omrežja 
 

Majhno 
toplovodno omrežje 

Proga 9 Proga 1 Hišni 
priključek 9 

Odcepni  
vod 3 

Primarni 
vod 
 

Obtočna 
črpalka 

Prenosnik toplote 15 kPa 20 kPa     
Regulacijski ventil 15 kPa 20 kPa     
Regulator tlačne razlike 20 kPa 40 kPa     
Dolžina: predtok/povratek   2 x 25 m 2 x 75 m 2 x 150 m  
Specifična izguba tlaka   100 Pa/m 100 Pa/m 100 Pa/m  
Izguba tlaka 50 kPa 80 kPa 5 kPa 15 kPa 30 kPa 100 kPa 
Majhno 
toplovodno omrežje 

Proga 9 Proga 1 Hišni 
priključek 9 

Odcepni  
vod 3 

Primarni 
vod 
 

Obtočna 
črpalka 

Prenosnik toplote 15 kPa 40 kPa     
Regulacijski ventil 15 kPa 40 kPa     
Dolžina: predtok/povratek 50 kPa 320 kPa     
Regulator tlačne razlike   2 x 25 m 2 x 75 m 2 x 900 m  
Specifična izguba tlaka   200 Pa/m 200 Pa/m 200 Pa/m  
Izguba tlaka 100 kPa 400 kPa 10 kPa 30 kPa 360 kPa 500 kPa 

 

 
 
Slika 16.12 Primer za toplovodno omrežje (zgoraj), shematska prikaza tlaka za majhno (v sredini) in  veliko 

toplovodno omrežje (spodaj) 
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11:  Kaj prinašajo tako imenovani kombi ventili? 
Pri kombi ventilu sta regulator tlačne razlike brez 
pomožne energije in regulacijski ventil vgrajena v isto 
ohišje. Meritev tlačne razlike se v tem primeru izvaja 
direktno na regulacijskem ventilu (vezava v sliki 16.11 
desno). S tem je avtoriteta ventila na regulacijskem 
ventilu odvisna samo od   P-območja regulatorja tlačne 
razlike. 
 
Celoten tlačni padec na kombi ventilu je sestavljen: 
 
∆pkombiventil =  ∆pregulacijski ventil  +  ∆pregulator tlačne razlike 

 
Tlačna razlika na regulacijskem ventilu je v večini 
primerov podana (na primer 20 kPa), tlačni padec na 
regulatorju tlačne razlike pa je podan z njegovo kVS – 
vrednostjo: 

∆pkombi ventil   [kPa] = 20 kPa +100 
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3
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Tudi tukaj seveda velja, da mora biti tudi za regulator 
tlačne razlike zagotovljena minimalna avtoriteta ventila. 
Za avtoriteto ventila ≥ 0,3 dobimo: 
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  ≥ 0,3 ∆pV, 0  [kPa] 

 
Povzetek: Kombi ventili imajo prednost, da sta 
regulator tlačne razlike in regulacijski ventil relativno 
poceni vgrajena v istem ohišju. Sicer velja brez 
omejitev vse že povedano pri vprašanju 10, z edino 
razliko, da se meritev tlačne razlike izvaja direktno na 
regulacijskem ventilu, kar bi bilo v primerih pri 
vprašanju 10 tudi možno. Naslednja pogosta reklamna 
obljuba je nesmisel: »Maksimalno dopustna hitrost 
pretoka (na primer 1 m/s) določa priključno dimenzijo 
ventila. Določitev dimenzije ventila je tako enostavna 
kot določitev dimenzije cevovoda !« Kombi ventil je prav 
tako treba skrbno dimenzionirati glede na nastopajoče 
tlačne razmere, ne na hitrosti pretoka,  enako kot vsak 
drug regulacijski ventil.  
 
 
12:  Kako naj se obtočna črpalka priklopi, 
dimenzionira in krmili ? 
 
Posamična črpalka 
Izkušnje so pokazale, da toplovodno omrežje s skupno 
toplotno močjo do 5 MW lahko obratuje s posamično 
črpalko z regulacijo tlačne razlike. Obratovalna 
zanesljivost se zagotovi z vzporedno vgradnjo še ene 
enake rezervne črpalke, ki obratuje izmenično s prvo 
črpalko. Prednosti posamične črpalke so: 
 
• manjši investicijski stroški, 
 
• enostavnejša regulacija. 
 
Za energijsko optimalno poletno obratovanje z bistveno 
manjšim pretokom (pod 20% polnega pretoka) je zelo 
priporočljivo ločeno obratovanje vzporedno vezane 
poletne črpalke z regulacijo števila vrtljajev. 
 

Vzporedna vezava 
Vzporedno vezavo omrežnih črpalk prvenstveno 
uporabljamo pri toplovodnih omrežjih z velikim 
pretokom in sorazmerno majhno potrebno dobavno 
višino (položna karakteristika omrežja). Primer je 
prikazan v sliki 16.13 zgoraj. 
 
Vzporedno nameščene črpalke, vključno z rezervno 
črpalko, naj bodo enakega tipa. Preko regulacije tlačne 
razlike lahko obratujejo različno v odvisnosti od 
obremenitve omrežja (meritev tlačne razlike v omrežju): 
 
• Majhna obremenitev; obratuje samo ena črpalka z 

regulacijo števila vrtljajev (regulacijsko območje A v 
sliki 16.13 zgoraj). 

 
• Večja obremenitev; skupno krmiljenje obeh 

obratujočih črpalk s sinhroniziranim številom 
vrtljajev  (regulacijsko območje B v sliki 16.13 
zgoraj). 

 
Mešano obratovanje (ena črpalka z regulacijo števila 
vrtljajev, druga črpalka na maksimalnem številu 
vrtljajev) pri vzporedni vezavi ni dopustno). 
 
Serijska vezava 
Serijska vezava (zaporedna vezava) omrežnih črpalke 
se prvenstveno uporablja v toplovodnih omrežjih z 
veliko dobavno višini in sorazmerno majhnim pretokom 
(strma karakteristika omrežja). Primer je prikazan v sliki 
16.13 spodaj. 
 
Pri serijski vezavi se vzporedno vsaki črpalki  prigradi  
obtok z avtomatsko zaporno loputo. Rezervno črpalko 
je potrebno vgraditi tako, da lahko prevzame funkcijo 
vsake posamezne črpalke. V serijo vezane črpalke 
morajo biti medsebojno preklopljive. Vse črpalke naj 
bodo enakega tipa. 
 
Regulacija tlačne razlike (merjenje tlačne razlike v 
omrežju) se v odvisnosti od obremenitve lahko izvaja 
različno: 
 
• Majhna obremenitev; obratuje samo ena črpalka z 

regulacijo števila vrtljajev (regulacijsko območje A v 
sliki 16.13 spodaj) 

 
• Večja obremenitev; skupno krmiljenje obeh 

obratujočih črpalk s sinhroniziranim številom 
vrtljajev (regulacijsko območje B v sliki 16.13 
spodaj). 

 
• Večja obremenitev (kot alternativa); regulacija 

števila vrtljajev ene črpalke, druga črpalka obratuje 
z maksimalnim številom vrtljajev. 

 
Način regulacije, najboljši izkoristek 
Regulacija vklapljanja in izklapljanja posameznih črpalk 
v sistemu je s tehničnega vidika dokaj zahtevna. Paziti 
je potrebno na sledeče: 
 
• Zmanjšanje nihanj tlaka v omrežju ob preklopu s 

čim manjšo možno zakasnitvijo prilagoditve 
zahtevanega števila vrtljajev (nadaljnje točke so 
delno v protislovju s to zahtevo). 
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• Preprečitev preobremenitve črpalke ob preklopu; 
če črpalka 1 določen čas obratuje na maksimalnem 
številu vrtljajev, le-to najprej spustiti na minimalno 
število vrtljajev, šele nato pa obe črpalki skupaj 
dvigniti na potrebno število vrtljajev. 

 
• V vseh okoliščinah je potrebno preprečiti 

obratovanje na zadnji tretjini karakteristike črpalke 
(desno spodaj v diagramu črpalke), saj to lahko 
privede do poškodbe črpalke zaradi električne 
preobremenitve. 

 
• Preprečitev prepogostega preklapljanja črpalk z 

ustreznimi preklopnimi kriteriji  in odgovarjajočimi 
časovnimi zakasnitvami. 

 
Ta preklapljanja povzročijo, da se obratovalne točke 
posameznih črpalk spreminjajo in s tem se spreminja 
tudi njihov izkoristek. Zato se zastavlja vprašanje, kako 
naj črpalke obratujejo energetsko najučinkoviteje. 
Jasnega odgovora na to vprašanje ni, v splošnem pa 
lahko rečemo: 
 

■  Optimum izkoristka leži praviloma v srednji tretjini 
karakteristike največje hitrostne stopnje črpalke 
(obstajajo pa tudi izjeme, glej primere v sliki 16.6). Če 
se nahaja delovna točka v tem območju, to za črpalke z 
regulacijo števila vrtljajev pomeni: 
 
• Kolikor nižje je število vrtljajev, toliko slabši je 

izkoristek; 
 
• Dokler se regulacijski območji A  »črpalka  1 

sama« in B »črpalki 1+2«  prekrivata (glej diagram 
v sliki 16.13), je »črpalka  1 sama« boljša izbira; 

 
• Pri serijski vezavi je od primera do primera 

potrebno preveriti, če se splača samo na eni 
črpalki izvesti regulacijo tlačne razlike, medtem ko 
druga črpalka obratuje z maksimalnim številom 
vrtljajev  

 

■  Optimalni izkoristek je potrebno izbrati za primer z 
največjim številom obratovalnih ur. Če pri vzporedni 
vezavi »črpalka P1 sama« projektiramo optimum 
izkoristka pri maksimalnem številu vrtljajev, dobimo pri 
skupnem obratovanju »P1+P2 vzporedno« na 
maksimalnem številu vrtljajev padec izkoristka (∆η v 
diagramu izkoristka v sliki 16.13). 
 

 
 
Slika 16.13 Vzporedna vezava (zgoraj) in serijska 
vezava (spodaj) črpalk 
 
 
13:  Kako lahko vključimo obstoječe oljne/plinske 
kotle? 
Pomembno: vezave, opisane v nadaljevanju, niso 
dokončne standardne priključitve, ampak zgolj predlogi 
rešitev, ki se lahko preverijo, če vključujemo, pogosto 
že obstoječi, oljni/plinski kotel.   
 
Oljni/plinski kotel v toplovodnem omrežju (slika 
16.14) 
Način regulacije načeloma odgovarja Standardnim 
vezavam – I. del WE3 oz WE4 [11]. To se pravi, glavna 
regulacijska veličina je temperatura predtoka (WE3) 
oziroma stanje polnjenja izravnalnega hranilnika  
toplote (WE4), nastavitvena veličina pa je toplotna moč 
kurišč obeh kotlov v zaporedju K1 – K2. Oljni/plinski 
kotel K2 se zaradi ustreznega kriterija izključi ali zapre 
(na primer zunanja temperatura in želena vrednost 
moči kotla na les 1). Zaradi prostorske ločenosti kotlov 
ni na razpolago, v nasprotju z  WE3, skupne 
temperature predtoka; za nadomestilo je zato treba 
vzeti temperaturo predtoka kotla na les. 
 
Oljni/plinski kotel K2 mora biti brezpogojno opremljen z 
regulacijo izstopne temperature (primer: želena 
vrednost = 85°C). Ta vroča voda se s pomočjo črpalke 
z regulacijo števila vrtljajev P4 potiska v toplovodno 
omrežje. Temperatura predtoka T4 se sedaj s pomočjo 
števila vrtljajev črpalke regulira na nastavljeno želeno 
vrednost. Ta želena vrednost mora biti nastavljena 
okrog 5 K nižje kot želena vrednost regulacije izstopne 
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temperature oljnega/plinskega kotla K2 (primer: 85°C – 
5 K =  80°C). S tem cirkulira obtok vedno od spodaj 
navzgor. Regulacija tlačne razlike črpalke P3 
odgovarjajoče reagira na s črpalko P4 spremenjene 
razmere pretoka in tlaka.  
 
Sistemi odjema toplote morajo biti priključeni z 
določeno tlačno razliko, glej Standardne vezava [11], 
poglavje 9. Tako »odjem toplote 1« kot tudi »odjem 
toplote 2« sta lahko sestavljena iz množice odjemalcev 
toplote, priključenih na daljinsko omrežje. 
 

  Obravnavani način vezave je v nasprotju z načelom 
striktne ločitve hidravličnih krogov, postavljenem v 
»Standardnih vezavah - 1.del« [11]; Črpalki P3 in P4 
istočasno učinkujeta na več hidravličnih krogov, ki niso 
ločeni. To seveda ni prepovedano, vendar pa pomeni, 
da je potrebno zelo natančno proučiti vse možne 
razmere  pri različnih obremenitvah projektiranega 
postrojenja . 
 
Pozor: Postrojenje ima sicer skupno ekspanzijsko 
napravo, tlaki pri kotlu K1 in pri oljnem/plinskem kotlu 
K2 pa so lahko zelo različni. Z ustrezno skrbnostjo je 
potrebno dimenzionirati tlake odpiranja varnostnih 
ventilov.  
 
Oljni/plinski kotel v drugem objektu ali na nekem 
drugem mestu (slika 16.15) 
Pogosto se zgodi, da že obstoja oljni/plinski kotel K2 za 
že obstoječi odjem toplote 2, v čigar bližini želimo 
instalirati lesni kotel K1 za odjem toplote 1. Zastavi se 
vprašanje, če ne bi uporabili oba kotla skupaj za oba 
sistema odjemalcev toplote. To lahko rešimo na sledeč 
način (primer): 
 
- odjem toplote 2 (obstoječi) 1.000 kW 
 
- odjem toplote 1 1.000 kW 
 
- oljni/plinski kotel (obstoječ)         ≥ 1.000 kW 
 
- lesni kotel K1 (70% od 2.000 kW) 1.400 kW 
 
Z vezavo po sliki 16.15 lahko v  pretežnem delu 
ogrevalne sezone oba toplotna sistema ogrevamo s 

kotlom 1. Obratovanje v primeru izpada in morebitno 
poletno obratovanje se izvaja z oljnim/plinskim kotlom. 
Obratovanje za pokrivanje konic je predvideno samo 
kot avtonomno obratovanje na kotlu 2 za potrebe 
odjema toplote 2. 
 
V ta namen so potrebne sledeče vezave: 
 
Obratuje samo lesni kotel K1: 
- V3 zaprt, 
- P3 obratuje, 
- V4 odprt, 
- P4 ne obratuje.  
 
Obratuje samo oljni/plinski kotel K2: 
- V3 odprt, 
- P3 ne obratuje, 
- V4 zaprt, 
- P4 obratuje. 
 
Obratujeta oba kotla K1 + K2 (avtonomno obratovanje 
K2 za odjem toplote 2): 
- V3 zaprt, 
- P3 ne obratuje, 
- V4 zaprt, 
- P4 ne obratuje 
 
V nasprotju s prej opisano vezavo tukaj niso predvideni 
priključki na toplovodno omrežje z določeno tlačno 
razliko. Vsak od obeh toplotnih sistemov  je priključen 
na svoj kotel s sistemom z majhno tlačni razliko (na 
primer preko razdelilca z majhno tlačno razlika). Pri 
avtonomnem obratovanju mora biti odjem toplote 2 v 
celoti pokrit s kotlom K2. Povezovalni cevovod obeh 
mest postavitev kotlov ne sme biti nikoli napajan iz 
obeh virov, torej P3 in P4 nikoli ne smeta obratovati 
istočasno! 
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Slika 16.14  Oljni/plinski kotel v toplovodnem omrežju 
 

 
 

 
Slika 16.15 Oljni/plinski kotel v drugem objektu ali na drugem mestu (odjema toplote 1 in 2 imata majhno 

tlačno razliko) 
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14:  Na kaj je potrebno paziti pri vgradnji toplotnih 
števcev ? 
Da dosežemo potrebno merilno natančnost za obračun, 
je potrebno paziti na sledeča navodila: 
 

■ Upoštevati predpise za vgradnjo dobavitelja toplotnih 
števcev (natočna dolžina, iztočna dolžina, smer 
vgradnje vodoravno/navpično, vgradnja tipal ipd.); 

■ Načrtovati za temperaturno razliko > 20 K. 
Temperaturna razlika v obratovanju mora biti najmanj 
3K, kar pomeni, da vgradnja toplotnega števca v 
konstantni krogotok kotla ni dopustna; 
 

■ Zagotoviti enakomerno porazdelitev temperature po 
cevnem preseku pred temperaturnimi tipali (po potrebi 
vgraditi dodatno statični mešalnik); 

■ Stabilni regulacijski krog;  nihajoči regulatorji 
(majhna/velika temperaturna razlika ali celo 
pozivna/negativna  temperaturna razlika) lahko 
povzročijo občutne merilne napake; 
 

■ Preprečiti napačno cirkulacijo (vključno z enocevno 
cirkulacijo), ki lahko bistveno vpliva na meritev. 
Posebno pozornost je pri tem potrebno posvetiti mestu 
vezave ekspanzijskega voda kakor tudi nekontroliranim 
pretokom, ki lahko nastanejo v primeru, ko so deli 
celotnega postrojenja izključeni(na primer če je 
izključena črpalka na progi in če ima razdelilec  majhno 
tlačno razliko, lahko pride na mešalnem ventilu, ki se 
nahaja v vmesnem položaju, do napačne direktne 
cirkulacije v povratek); 
 

■ Če se meritev temperaturne razlike izvaja na istem 
nivoju kot meritev pretoka, se lahko motnje zaradi 
neželene cirkulacije bistveno znižajo (najmanj kar je se 
pravilno izmeri tudi napačna cirkulacija); 
 

■ Toplotni števec mora obratovati samo v dopustnih 
mejah pretoka Qn...Qmin; 
 

■ Prednostno uporabljati kompaktne toplotne števce, 
saj  motnje pri prenosu signala zaradi kratkih poti 
signala od senzorja do merilnega pretvornika in 
računske enote praktično lahko izključimo; 
 

■ Izvesti strokovno tehnično brezhiben zagon 
toplotnega števca in eventualno analizo problemov 
(sistematično iskanje izvorov napak) z usposobljenimi 
strokovnjaki; 
 
Pri mehanskih napravah za meritev pretoka: 
 

■ Vgradnja lovilca nesnage pred vstopom vode v 
merilnik pretoka, da se prepreči poškodbe ali zamašitve 
lopatičnega/turbinskega rotorja; 
 

■ Redni pregledi zaradi preprečitve pojavov mehanskih 
obrab kot vzrokov napak; 
 

■ S skrbnim načrtovanjem poskrbeti za to, da pri 
spremenljivem volumenskem toku obratovalni pretok ne 
pade ali samo v redkih izjemnih primerih pod minimalni 
pretok Qmin; 
 

Pri magnetno-induktivnih napravah za meritev 
pretoka: 
 
■ Voda ne sme vsebovati magnetita, saj se le-ta 
nalaga na merilne sonde in tako znatno vpliva na 
meritev (zmanjšanje vrednosti pretoka). Magnetit 
nastaja pri oksidaciji v vodi vezanega kisika z 
molekulami železa cevnih sten. Pri obstoječih napravah 
zahtevano kvaliteto vode (čisto vodo) lahko dosežemo 
z magnetnim izločevalcem mulja v kombinaciji z 
napravo za razplinjanje. Pri novih postrojenjih je 
potrebno paziti, da je že od začetka v sistemu dovolj 
odplinjena voda, kar vsebnost kisika v vodi zmanjša 
proti ničli. Dobavitelji toplotnih števcev za magnetno-
induktivne merilnike pretoka dovoljujejo le neko 
minimalno elektroprevodnost vode za zagotovitev velike 
merilne točnosti, niso pa do sedaj izdali še nobenih 
predpisov za potrebno kvaliteto vode. Pri nastanku 
večjih merilnih napak priporočajo čiščenje  notranjosti 
merilnika pretoka, kar pa seveda ne odstrani vzroka 
nastanka problema (umazana voda). 
  
■ Ker je na merilnih sondah zelo majhna napetost 
(nekaj milivoltov), je merilni postopek, predvsem pri 
ločenih izvedbah (senzor in merilni pretvornik sta 
ločena), zelo občutljiv na električne motnje. Ta 
problematika se lahko omili z uporabo kompaktnih 
merilnikov pretoka. Pri vgradnji MID merilnikov pretoka 
je treba paziti, da se uporabijo samo izolirani in 
oklopljeni kabli ter da se prepreči vgradnja v bližino 
močnih magnetnih polj elektromotorjev ali frekvenčnih 
pretvornikov. Poleg tega pa mora biti merilnik pretoka 
zgrajen po predpisih, standardih in smernicah države 
proizvajalca. 
 
 
Pri ultrazvočnih napravah za meritev pretoka: 
 

■ Zamazana odklonska ogledala pri manjših 
dimenzijah in vsebnost plinskih delcev v vodi lahko 
povzročijo merilne napake. Preprečitev teh motilnih 
vplivov zahteva visoko kvaliteto vode za preprečitev 
oblog na ogledalih kakor tudi zadostno odplinjenost 
vode. 
 
 
15: Kako močno vplivajo toplotni števci na 
avtoriteto ventilov ? 
Proizvajalci toplotnih števcev za vsak števec podajajo 
tako imenovani nazivni pretok. Če toplotne števce 
dejansko projektiramo na ta pretok, dobimo tlačni 
padec 20...25 kPa ! 
Ti veliki padci tlaka  pri zavajajočem podatku »nazivni 
pretok« vodijo vedno znova k napačnim rešitvam: 
merilec pretoka se namreč pogosto vgradi v progo s 
spremenljivim pretokom, da bi bila pripadajoča 
temperaturna razlika čim večja (največja natančnost 
merjenja). To pa ima za posledico, na kar mnogi 
projektanti pozabljajo, da se natančnost merjenja zaradi 
avtoritete ventila na regulacijskem ventilu dejansko 
poslabša.  Posledica tega je dilema: po eni strani naj bi 
bil tlačni padec na števcu za zagotovitev dobre 
avtoritete ventila čim manjši, po drugi strani pa pomeni 
manjši tlačni padec tudi manjšo natančnost v spodnjem 
območju pretoka. Podamo lahko naslednje nasvete: 

■ Če so manjši toplotni števci dimenzionirani tako, da 
je dejanski projektni pretok okrog 50% nazivnega 
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pretoka iz podatkov proizvajalca, dobimo razumen 
tlačni padec okrog 5 kPa pri sprejemljivi natančnosti 
merjenja; 
 

■ Z danes razpoložljivimi različnimi izvedbami toplotnih 
števcev lahko vedno najdemo ustrezno rešitev. Z 
magnetno-induktivnimi merilniki pretoka lahko 
realiziramo večje toplotne števce z majhnim padcem 
tlaka. 
 
 
16:  Na kaj je potrebno paziti pri kvaliteti vode ? 
 
Kvaliteti vode kot nosilca toplote v hidravličnih sistemih 
kotlovnice in toplovodnega omrežja je veliko pozornost 
potrebno posvetiti iz naslednjih razlogov: 
 

■ Preprečevanje korozije; vsebnost kisika ne sme 
prekoračiti mejnih vrednosti, ki jih določajo smernice ali 
standardi. S sistematičnim odplinjanjem ogrevne vode 
praviloma lahko zmanjšamo vsebnost kisika pod mejno 
vrednost brez kemičnih dodatkov. Pri previsoki 
vsebnosti kisika pade tudi pH-vrednost pod mejno 
vrednost in nastanek črnih delcev magnetita nakazuje 
korozijske procese. 
 

■ Preprečevanje kotlovca; skupna trdota ne sme 
prekoračiti mejnih vrednosti, ki jih določajo smernice ali 
standardi. Prvo polnjenje hidravličnih sistemov 
kotlovnice in toplovodnega omrežja naj se izvede z 
delno mehčano vodo ali popolnoma dosoljeno vodo. Če 
je skupna trdota glede na vsebnost kalcijevega 
karbonata nad mejno vrednostjo, se na površinah 
prenosa toplote (kotlovskih površinah) na proizvajalnih 
toplote tvori kotlovec. Konstrukcije prenosnikov toplote 
(konstrukcije kotlov) se pri nastanku močne tvorbe 
kotlovca lahko močno poškodujejo zaradi lokalnih 
pregrevanj, ki jih povzroči izolativnost kotlovca ali 
preprečitev pretoka ogrevne vode. 
 

■ Enkrat letno preverjanje kvalitete ogrevne vode, pri 
kateri se kontrolira vse mejne vrednosti iz smernic ali 
standardov s pomočjo kemične analize vode, je 
potrebno zaradi zagotovitve konstantno visoke kvalitete 
vode. Visoka kvaliteta vode je predpostavka za:  
 
• Ohranjanje ekonomske vrednosti hidravličnih 

sistemov kotlovnice in toplovodnega omrežja z 
ukrepi za preprečitev korozijskih procesov; 

 
• Preprečitev poškodb površin za prenos toplote 

(kotlovske površine)  na generatorjih toplote; 
 
• Visoko natančnost toplotnih števcev pri dolgotrajni 

uporabi. 
 
Če mejnih vrednosti za zadostno kvaliteto vode ni več 
mogoče doseči, je kvaliteto ogrevalne vode treba urediti 
s pomočjo pristojnega strokovnjaka za pripravo vode. 
 
 
17:  Kdaj so smiselni 1/3 – 2/3 ventili ? 
 
Izboljšanje minimalne regulacijsko še možne 
toplotne moči po učbeniku (slika 16.16a) 
V spodnjem območju hoda regulacijskega ventila se 
toplotna moč lahko regulira samo še po principu odprto-

zaprto. Kako velika je ta minimalna regulacijsko še 
možna toplotna moč, je poleg avtoritete ventila odvisno 
tudi od regulacijske zmožnosti ventila in od vrednosti a 
(glej stran 176) vsakokratnega v regulacijskem krogu 
nameščenega prenosnika toplote. Metoda izračuna je 
podana v »Krmiljenje in regulacija v ogrevalni in 
prezračevalni tehniki« [108]. Za avtoriteto ventila 0,5 in 
za krmilno razmerje 50 dobimo na primer sledečo 
minimalno regulacijsko še možno toplotno moč: 
 
- regulacijski krog brez prenosnika toplote (a = 1)  3% 
 
- regulacijski krog s prenosnikom toplote (a = 0,7)  4% 
 
Z delitvijo na dva vzporedno vezana tripotna ventila  s 
33% in 67% celotnega pretoka lahko minimalno 
regulacijsko še možno toplotno moč znižamo na 
približno tretjino. 
 
Po učbeniku vežemo oba tripotna ventila vzporedno 
brez kakršnihkoli zapornih organov in jih z regulatorjem  
sekvenčno (zaporedno) krmilimo. Tako dobimo stalno 
stabilno regulacijo v bistveno večjem regulacijskem 
območju kot je to možno pri posamičnem tripotnem 
ventilu. 
 
Toplovodna omrežja z močno spremenljivim 
pretokom in visoko temperaturo predtoka (slika 
16.16 b) 
Pretok v velikih toplotnih omrežjih z več omrežnimi 
črpalkami se pogosto zelo močno spreminja, medtem 
ko se temperatura predtoka zelo malo spreminja v 
odvisnosti od zunanje temperature. V tem primeru je to 
zanimivo, če se večji tripotni ventil lahko vklopi in 
izklopi. 
 
V nasprotju z vezavo v učbeniku v sliki 16.16 a dobimo 
tukaj pri vklopu in izklopu večjega tripotnega ventila 
skok pretoka.        
 
Oba vzporedno vezana tripotna ventila se tudi tukaj 
krmilita s frekvenčnim regulatorjem z dvema izhodoma 
v območju 0...100%. Sekvenca in vklapljanje in 
izklapljanje večjega tripotnega ventila se dogaja na 
sledeč način: 
 
• Reguliranje manjšega tripotnega ventila preko 

regulatorjevega izhoda 1; 
 
• Vklop večjega tripotnega ventila, ko je regulatorjev 

izhod 1 kratkotrajno dosegel 100%; 
 
• Reguliranje obeh tripotnih ventilov skupaj preko 

regulatorjevega izhoda 2; 
 
• Izklop večjega tripotnega ventila, ko regulatorjev 

izhod 2 kratkotrajno pade pod na primer 20% (to 
vrednost je treba izbrati tako, da dobimo zadostno 
histerezo med obema krmilnima točkama); 

 
• Reguliranje manjšega tripotnega ventila ponovno 

preko regulatorjevega izhoda 1. 
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Ločene proge za zimsko in poletno obratovanje 
(slika 16.16 c) 
V toplovodnih omrežjih se pogosto kot prednost pokaže 
izvedba ločenih prog za zimsko in poletno obratovanje: 
 
• Regulacijsko-tehnična zahtevnost se lahko 

poenostavi (ni nobene sekvence, ampak samo 
ročni preklop poletno/zimsko obratovanje); 

 
• Obtočna črpalka za zimsko obratovanje se lahko v 

projektni točki dimenzionira na 100% potrebne 
toplote (ni vzporedne vezave dveh omrežnih 
črpalk, eventualno se instalira rezervna črpalka); 

 
• Tripotni ventil in obtočna črpalka za poletno 

obratovanje sta lahko bistveno manjših dimenzij. 
 
 

  Pri projektiranju daljinskega omrežja s poletnim 
obratovanjem je priporočljiva vgradnja dveh ventilov, če 
velja: maksimalna poletna potrebna toplotna moč ≤ 
10% maksimalne zimske potrebne toplotne moči.  
 

 
 
Slika 16.16 Vzporedno vezana regulacijska ventila za 
izboljšanje minimalno regulacijsko še možne toplotne 
moči 
 
Vezava na sliki 16.16 se lahko izvede tudi z dvema 
prehodnima regulacijskima ventiloma; vezavi a in b sta 
v tem primeru identični in problem skoka pretoka lahko 
obidemo. 
 
 

18:  Kdaj so potrebne dušilke v obtoku ? 
Pri vezavah, v katere so vezani temperaturno zelo 
različni sistemi, pride pri hidravličnem načrtovanju 
pogosto do nesigurnosti. Na primeru iz slike 16.17 
lahko prikažemo nekaj tipičnih problematičnih točk. 
 
Pri pravilno dimenzionirani vezavi deluje regulacijski 
ventil precej linearno, kar pomeni, da 50% pretoka 
odgovarja 50% hoda ventila, 100% pretoku odgovarja 
100% hoda itd. Če v točki A  v obtok ne bi bila 
vgrajena dušilka, bi dobili 100% moč že pri približno 
20% hoda ventila in v točki C pri 35% hoda. Posledica 
bi bila nenatančna regulacija ali celo nihajoč regulacijski 
krog. Razlaga za pravilno načrtovanje 
 
Točka A; Pretok črpalke desne ogrevalne proge je: 
 

0,86 
K 35)-(45

kW 400  = 34,4 m3/h 

 
Regulacijski ventil mora biti nasprotno dimenzioniran 
samo na eno petino tega pretoka, ker temperaturna 
razlika ni 10 K ampak je 50 K: 
 

0,86 
K 35)-(85

kW 400 .=  6,9 m3/h 

 
Razliko obeh pretokov, ki je 27,5m3/h, je potrebno 
izravnati z vgradnjo dušilke v obtok. 
 
Točka B; Temperatura v glavnem povratnem vodu je 
pogosto le ocenjena, čeprav je izračun preko pretokov 
ventila trivialen: 
 

85°C – 0,86 . 
K 6,9)  (2,9

kW 400 100
+
+  = 42°C  (zaokroženo) 

 
 
Točka C; Proizvajalec kotla zahteva  minimalno 
vstopno temperaturo 60°C  (naraščanje temperature 
povratnega voda). Za preprečitev tvorbe temperaturnih 
plasti v kotlu  na les nadalje priporočamo obratovanje 
kotla na les s temperaturno razliko 15 K. Z zahtevano 
izstopno temperaturo iz kotla, ki je 85°C, je potrebno 
obratovati torej s temperaturo povratnega voda: 
 
85 °C – 15 K = 70°C 
 
Tako dobimo zadostno rezervo za ohranjanje 
temperature povratnega voda (če se izbere premajhna 
rezerva, obstaja nevarnost, da prideta naraščanje 
temperature povratnega voda in regulacija kotlovske 
izstopne temperature v navzkrižje). Tako dobimo pretok 
kotlovske črpalke: 
 

0,86 . 
K 70)-(85

kW 500  =  28,7 m3/h 
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Pretok ventila je nasprotno bistveno manjši, namreč: 
 

0,86 . 
K 42)-(85

kW 500  =  10,0 m3/h 

 
Razliko obeh pretokov, ki je 18,7 m3/h, je potrebno 
izravnati z vgradnjo dušilke v obtok. 
 
 

■  Da kotel lahko stalno oddaja energijo, je potrebno 
zagotoviti, da temperatura glavnega povratnega voda 
ne more narasti pogosto ali za daljši čas nad projektno 
temperaturo 42°C: 
 
• Pri vseh odjemalcih toplote predpisati omejevalnike 

temperature povratnega voda. 
 

• Pri ekstremnih obratovalnih primerih upoštevati 
istočasnost (na primer polna obremenitev leve 
proge pri istočasni ničelni obremenitvi desne proge 
da začasno temperaturo povratnega voda 55°C) 

 
• Iz varnostnih razlogov tripotnega ventila in 

priključnih vodov ne smemo načrtovati pretesno, 
saj to v določenih primerih lahko ojača temperaturo 
glavnega povratnega voda - pretok skozi dušilko v 
obtoku lahko kadarkoli brez večjih naporov 
zmanjšamo ( izberemo morebitno višjo maksimalno 
temperaturo povratnega voda na primer 50°C 
namesto izračunane 42°C). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Slika 16.17 Primer načrtovanja, pri označenih točkah A...C se pogosto pojavijo nesigurnosti pri hidravličnem 

načrtovanju 
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Slika 16.18 Standardne vezave – 1. del [11], vezava WE4 
 

 
Slika 16.19 Standardne vezave – 1. del [11],  vezava WE3 in vezava, skladna z Dodatkom 2 
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19:  Bivalentno postrojenje z ogrevanjem na les 
brez izravnalnega hranilnika toplote ali z 
izravnalnim hranilnikom toplote ? 
Hidravlično  in regulacijsko-tehnično je vezava brez 
izravnalnega hranilnika toplote (slika 16.19) bistveno 
bolj zahtevna kot vezava z izravnalnim hranilnikom 
toplote, slika 16.18. Glavni projektant mora zato 
odločiti, ali je vezava brez izravnalnega hranilnika 
toplote izvedljiva, ali pa je izravnalni hranilnik toplote 
vseeno potreben. 
 
Kaj vpliva na stopnjo težavnosti regulacije na strani 
proizvodnje toplote ? 
V osnovi se v postrojenju za proizvodnjo toplote nahaja 
določena količina vode, namreč volumen kotla + 
cevovodov + izravnalnega hranilnika toplote (če je 
vgrajen)  določeni srednji temperaturi. Količino toplote, 
ki jo ima na razpolago regulacija kot rezervo, dobimo iz 
omenjene količine vode in razlike med omenjeno 
srednjo temperaturo in do tega časa maksimalno 
potrebno temperaturo predtoka kroga porabnikov. Če 
uporabniki naenkrat zahtevajo več moči (se pravi, da se 
povratek naenkrat vrača hladnejši), je reguliranje 
spremembe toliko lažje, kolikor večja je opisana 
rezerva. 
 
V obratnem primeru, ko toplotna moč pri porabnikih 
naenkrat pade, (se pravi, da se povratek naenkrat 
vrača toplejši), je reguliranje spremembe  toliko lažje, 
kolikor večja je omenjena količina vode v kotlovskem 
krogu in kolikor °C  višji je  dopusten porast 
temperature v tem krogu (na primer s 85°C na 100°C). 
 
V obeh primerih je torej regulacijsko-tehnično 
odločujočega pomena, kako velika je količina vode v 
kotlovskem krogu in kako široko je regulacijsko 
območje temperature. Postrojenje z izravnalnim 
hranilnikom toplote je regulacijsko-tehnično tukaj vedno 
v prednosti. 
 
Bivalentno postrojenje z ogrevanjem na les z 
izravnalnim hranilnikom toplote WE4 (slika 16.18)  
Vodilni kotel je vedno kotel na les, sledilni pa vedno 
oljni/plinski kotel. Glavna regulacijska veličina je stanje 
napolnjenosti izravnalnega hranilnika toplote, 
nastavitvena veličina pa želene vrednosti moči kurišč 
obeh kotlov v sekvenci (zaporedju), torej na primer: 
dvotočkovna regulacija kotla na les 0%/30% – zvezna 
regulacija kotla na les 30%...100% – dvotočkovna 
regulacija oljnega/plinskega kotla 0%/30% – zvezna 
regulacija oljnega/plinskega kotla 30%...100%. 
 
Sekvenčni regulator za toplotno moč kurišč obeh kotlov 
je potrebno dopolniti z ustreznimi sprostitvenimi in 
zapornimi kriteriji, da zanesljivo preprečimo prepogosto 
vklapljanje oljnega/plinskega kotla. 
 
Regulator poskuša držati konstantno stanje 
napolnjenosti izravnalnega hranilnika toplote (na primer 
50%). Če naenkrat pride do zahteve po povečanju moči 
ali če se naenkrat proizvaja preveč moči, se izravnalni 
hranilnik toplote lahko prazni oziroma polni in tako 
izravnava motnjo toliko časa,  dokler regulacijski krog 
ne reagira na nove razmere.  
Izstopna temperatura iz obeh kotlov se s pomočjo 
regulacijskih ventilov regulira na konstantno vrednost 
(na primer 85°C). Vstopne temperature v kotel so 

omejene z minimalno vrednostjo (dviganje temperature 
povratnega voda). 
 
Bivalentno postrojenje z ogrevanjem na les brez 
izravnalnega hranilnika toplote WE3 (slika 16.19) 
Hidravlično je vezava WE3 popolnoma enaka vezavi 
WE4. Edina razlika: pri vezavi WE3 je izravnalni 
hranilnik toplote na razpolago samo kot obtok s količino 
vode nič. Zaradi tega je regulacijsko-tehnično vezava 
WE3 bistveno zahtevnejša kot WE4. 
 
Glavna regulacijska veličina je lahko samo temperatura 
glavnega predtoka. To pa lahko merimo na dveh 
merilnih mestih: pred obtokom v T341 ali za obtokom v 
T342. Dokler pretok v obtoku teče od zgoraj navzdol, 
dasta obe merilni mesti enako vrednost. 
 
Kakor hitro pa je pretok na kotlovski strani manjši od 
pretoka na porabniški strani, se pretok v obtoku obrne v 
smer od spodaj navzgor in takrat je T342 nižja od T341. 
Ta primer obratovanja v principu odgovarja obratovanju 
izravnalnega hranilnika toplote s količino vode nič.  
 
Možna sta dva načina regulacije. 
 

■  Glavna varianta, skladna z opisom regulacije za 
standardno vezava WE3 (1. del): 
 
• Glavna regulacijska veličina je temperatura 

glavnega pretoka, merilna točka pred obtokom 
T341; 

 
• Nastavitvena veličina je sekvenca želenih vrednosti 

za moči kurišče obeh kotlov; 
 
• Opustitev regulacije izstopnih temperatur iz kotlov 

(regulacijska ventila v kotlovskih krogih se 
uporabljate samo za dvigovanje temperature 
povratnega voda); 

 
• Temperature kotlovske vode obeh kotlov so z 

internima regulatorjema omejene samo navzgor. 
 
Pri normalnem obratovanju sta regulacijska ventila 
kotlov v položaju »prehod«. S tem je v kotlovskem 
krogu običajno na razpolago največji možni pretok. Le 
pri ekstremnih spremembah obremenitve se aktivira 
dvigovanje temperature povratnega voda in zmanjša 
pretok. Pri normalnem obratovanju je tako pretok v 
obtoku vedno od zgoraj navzdol. 
 
Pri vključitvi kotla 2 v sistem ima le-ta, kakor hitro 
doseže minimalno dopustno vstopno temperaturo, polni 
pretok pri minimalni moči in s tem manjšo temperaturno 
razliko med vstopom in izstopom kot kotel 1 na polni 
obremenitvi. To odstopanje povzroči »flotanje« 
kotlovskih temperatur: temperatura kotla 1 (polna 
obremenitev) je višja in tista na kotlu 2 (delna 
obremenitev)  nižja kot temperatura glavnega predtoka. 
To je pri projektiranju treba upoštevati, da je možno 
omejitev kotlovske temperature kotla 1 nastaviti dovolj 
visoko. 
 
Ker skrbita regulacijska ventila v kotlovskih krogih samo 
za zagotavljanje temperature povratnega voda, se v 
primeru, da dvigovanje temperature povratnega voda ni 
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potrebno, pri sledilnem kotlu (kotlu 2) regulacijskemu 
ventilu lahko odpovemo. 
 
Slaba stran: 
 
• »Flotanje« temperature kotlovske vode, kar 

pomeni, da mora pri lesnem kotlu obstajati neka 
temperaturna rezerva navzgor (na primer želena 
vrednost temperature glavnega predtoka 85°C, 
omejitev temperature kotlovske vode v lesnem 
kotlu 95...105°C. 

 

 ■  V standardnih vezavah WE3 (1. del) sta opisani še 
dve varianti, ki ju lahko navedemo: 
 
• Če »flotanje« ni dopustno, ker navzgor ni nobene 

temperaturne rezerve; 
 
• Če je potrebno vključiti obstoječi, predimenzioniran 

kotel 2, čigar  krmiljenje in regulacijo naj bi po 
možnosti čim manj spreminjali. 

 
Ti dve varianti načeloma odgovarjata prej opisani glavni 
varianti, pri čemer pa se kotel 2 vseeno drugače 
regulira: 
 
• Varianta 1; Dodatna regulacija izstopne 

temperature na kotlu 2 (želena vrednost nekoliko 
nižja kot je želena vrednost temperature glavnega 
predtoka). 

 
• Nastavitvena veličina za kotel 2 je hod tripotnega 

ventila v kotlovskem krogu. 
 
Potrebno je navesti, ali se izbere merilno mesto v T341 
ali v T342. Če se meritev izvaja  v T342 v »mrtvi vodi«, 
naj se skupaj s T344 predvidi maksimalno prioriteto 
(kakor hitro T342 ne daje veljavne vrednosti, se 
preklopi na T344). 
 
Slaba stran: 
 
• Pri sledilnem kotlu 2 je nujen ragulacijski ventil v 

kotlovskem krogu tudi takrat, ko ni potrebno 
dvigovanje temperature povratnega voda. 

 
• V primeru, da je izbrano merilno mesto glavne 

regulacijske veličine v T342, je potrebna vgradnja 
preklopnika s tipalom z maksimalno prioriteto za 
preklop T342/T344. 

 
Bivalentno postrojenje z ogrevanjem na les brez 
izravnalnega hranilnika toplote iz dodatka 2 (slika 
16.19) 
Hidravlična shema dodatka 2 je identična tisti iz 
standardne vezave WE3 (1. del). V nasprotju z WE3 pa 
krmiljenje deluje brez zunanjega signala želene 
vrednosti za obremenitev kurišča. Namesto tega se 
določijo želene vrednosti temperatur kotlovske vode z 
nadrejenim MRK-sistemom. 
 
Kratek opis delovanja: 
 
• Glavna regulacijska veličina je temperatura 

glavnega predtoka, merilno mesto za obtokom v 
T342 z maksimalno prioriteto v T344  (kakor hitro 

T342 ne daje veljavne vrednosti, se preklopi na 
T344). 

 
• Krmilni veličini sta hoda regulacijskih ventilov v 

kotlovskih krogih kot sekvenca (zaporedje) kotel na 
les – oljni/plinski kotel (z minimalno omejitvijo 
temperature vstopne vode v kotel za dvigovanje 
temperature povratnega voda). 

 
• Temperature kotlovske vode pri obeh kotlih se 

regulirajo z internimi regulatorji. želene vrednosti 
se določijo z nadrejenim MRK-sistemom. 

 
 
Kadar se v kotlih proizvedena toplotna moč ujema z 
zahtevano močjo s strani porabnikov, pretoka v obtoku 
ni (miniaturni izravnalni hranilnik toplote »obtok« se niti 
ne polni niti ne prazni). 
 
Ta koncept regulacije brezpogojno zahteva meritev 
temperature glavnega predtoka za obtokom v T342. To 
tipalo se nahaja v »mrtvi vodi«, dokler ni zahteve po 
spremembi moči. Ta problem lahko rešimo s preklopom  
tipala na drugo tipalo z maksimalno prioriteto v 
povratnem vodu pri T344. 
 
Regulacijski parametri glavnega regulatorja so 
praktično enaki kot pri WE3. Dodatno je na regulacijski 
progi le I-člen, ki je pogojen s časom odpiranja oziroma 
zapiranja regulacijskega ventila (v primerjavi z ostalimi 
časovnimi konstantami vendarle relativno majhen). 
 
Slaba stran: 
 
• Pri sledilnem kotlu 2 je nujen ragulacijski ventil v 

kotlovskem krogu tudi takrat, ko ni potrebno 
dvigovanje temperature povratnega voda. 

 
• Preklop tipal T342/T344 z maksimalno prioriteto je 

nujno potreben. 
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17 Predpisi 
 
Pri izdelavi in obratovanju kotlarne na les je potrebno 
izpolnjevati raznolike zakonske zahteve. Obveznost 
načrtovalca je, da pozna lokalno veljavne predpise in 
uredbe ter se po njih tudi ravna. Pri tem so pomembne 
sledeče teme: 
 
Predpisi o gorivu 
tu je opredeljeno, katera goriva se lahko uporabljajo v 
katerih kotlih. 
 
Predpisi o emisijah 
Predpisi o emisijah obsegajo omejitve emisij, ki so 
odvisne od toplotne moči kurišč v kotlarnah na les in od 
uporabljenega goriva. Vsebujejo lahko tudi mejne 
vrednosti emisij. Pri prekoračitvi mejnih vrednosti se 
lahko predpisi lokalno dopolnijo in poostrijo. Praviloma 
to velja za mejne vrednosti dušikovih oksidov in prahu. 
 
Pepel 
Nastale frakcije pepela (pepel na rešetki, pepel iz 
izločevalca prahu) se praviloma zbirajo ločeno. 
Transport, možnost uporabe za gnojilo ali deponiranje 
pepela je zakonsko urejeno.   
 
Varnost (zaščita oseb) 
Pri skladiščenju vlažnega goriva nastajajo kisli plini, ki 
se lahko zbirajo na tleh silosa, hidravličnega prostora in 
kurilnice. Da osebje ni bi bilo izpostavljeno nevarnosti 
zadušitve, morajo biti ogrožena območja opremljena z 
ustreznimi prezračevalnimi napravami. 
Silosi morajo biti zavarovani pred možnostjo padca in 
zasutja ob vstopu. 
Transportne naprave morajo biti ustrezno zavarovane, 
da ne more priti do poškodb telesnih organov. 
 
Hidravlične varnostne naprave 
Preprečevanje nedopustnega povišanja temperature 
in/ali tlaka v hidravličnem sistemu proizvodnje toplote, 
še posebej v kotlu, je potrebno zagotoviti z vgradnjo 
varnostnih naprav. Pri vročevodnih napravah je v 
vsakem primeru potrebno preveriti, če ne zapadejo 
obvezni uradni odobritvi. 

 
Protipožarna zaščita 
Nastanek in širjenje ognja v kurilnici in silosu se mora 
preprečiti z ustreznimi napravami in gradbenimi ukrepi. 
 
Protihrupna zaščita 
Pri obratovanju kotlarne na les je v vsakem primeru 
potrebno preveriti učinke širjenja zvoka (zvokov v zraku 
in zvokov opreme) in upoštevati regionalne uredbe o 
protihrupni zaščiti. Glavni viri hrupa so ventilator vleka, 
izstop iz dimnika, odjem silosov in transportnih 
sistemov. Emisije hrupa je potrebno zmanjšati z 
ustreznimi ukrepi. 
 
Zaščita pred strelo 
Kotlarna na les, strojni park in omrežje za daljinsko 
ogrevanje morajo biti zavarovani z napravami za 
zaščito proti udarom strele in proti prenapetostim. 
 
Zaščita pred eksplozijami 
V območjih, kjer je nevarnost eksplozij velika, kot na 
primer v zbiralniku za nasuti material (silos, bunker – 
nastanek eksplozij prahu), morajo biti izvedeni ukrepi 
za preprečitev nastanka eksplozij in sicer tako 
konstrukcijske kot tudi obratovalne narave. 
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Predpisi, uredbe, standardi in smernice v Švici 
 
V nadaljevanju so navedeni predpisi, uredbe, standardi in smernice, ki so pomembni za izdelavo in obratovanje kotlarne 
na les.  Zahteva po popolnosti ni bila postavljena. 
 
Tabela 17.1 Predpisi, uredbe, standardi in smernice v Švici 
 

 
Tema 
 

 
Oznaka 

 

 
Ugotavljanje potreb 
 

 
SIA-Norm 380/1 
SIA-Norm 384/2 
SIA-Norm 180/4 
 

 
Toplotna energija pri visoki gradnji, 2001 
Potreba stavb po toploti, 1982 
Energetsko število, 1982 

 
Pogodbena določila 
 

 
SIA-Ordnung 108 
 
SIA-Ordnung 112 
SIA-Norm 118 
 

 
Uredba o storitvah in honorarjih strojnih in elektroinženirjev ter 
strokovnjakov pri stavbnih inštalacijah, 2003 
Model učinkovitosti, 2001 
Splošni pogoji za gradbena dela (ponatis leta 1991 z 
redakcijskimi popravki), 1977 
 

 
Zahteve za gorivo 
 

 
Uredba o ohranjanju čistega zraka (LRV) 
Standard o peletih, SWISSPELLET 
Standard o gorivih CEN 
 

 
Zahteve za emisije 
 

 
Uredba o ohranjanju čistega zraka (LRV) 
 

 
Pepel 
 

 
Tehnična uredba o odpadkih (TVA) 
Uredba o okolju nevarnih snoveh (Stoffverordnung StoV) 
Uredba o prometu s posebnimi odpadki (VVS) 
Uredba k zakonu o gozdovih 
 

 
Varnost 
 

 
Švicarska zavarovalnica SUVA 
 Silos za zelene sekance, št. naročila 66050.d 
 Smernice o silosih za lesno žaganje, št. naročila 1875.d 
 Smernice o kontinuiranih transportnih napravah, št. naročila 1545.d 
 Švicarsko združenje inženirjev za toploto in klimatizacijo SWKI 
 Smernica 93-1, Varnostno-tehnične naprave za ogrevalne naprave 
 Dopolnilo št. 1 k smernici 93.1 
 Smernica 91-1, Prezračevanje in odzračevanje kurišč 
 Smernica 97-1, Kvaliteta vode za ogrevalne, parne, hladilne in klimatske  
 naprave 
     

 
Protipožarna zaščita 
 

 
Združenje za kantonalno požarno zavarovanje UKF 
Smernice protipožarne zaščite toplotno-tehničnih naprav, 1993, vključno z dopolnilom iz 
leta 1999 
Lokalni požarni predpisi 
 

 
Protihrupna zaščita 
 

 
Uredba o protihrupni zaščiti (LSA) 
SIA-Norm 181              Protihrupna zaščita visoke gradnje, 1988  
 

 
Prerez dimnika 
Višina dimnika 
 

 
SIA-Norm 384/4           Dimniki za ogrevanje zgradb – določitev preseka 
'Priporočila o minimalni višini dimnikov nad streho' Zvezni urad za okolje, gozdove in 
kmetijstvo (BUWAL) 
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Predpisi, uredbe, standardi in smernice v Nemčiji 
 
Pri realizaciji ogrevalne naprave v Nemčiji je potrebno izpolnjevati številne zakonske določbe, uredbe, smernice in 
standarde. V nadaljevanju so navedeni predpisi, ki so pomembni za ogrevalno tehniko in energetsko porabo lesa. 
Zahteva po popolnosti ni bila postavljena. 
 
Tabela 17.2  Predpisi, uredbe, standardi in smernice v Nemčiji 
 

 
Tema 
 

 
Okrajšava 

 
Naslov 

 
Ugotavljanje potreb 
 

 
EnEV 
DIN 4701 
DIN EN 12831 
 
DIN EN 832 
 

 
Uredba o varčevanju z energijo 
Energetsko vrednotenje ogrevalnih in prezračevalnih naprav 
Kotli v stavbah – Postopek za izračun normirane kurilne 
vrednosti (nadomešča DIN 4701-1 do -3 predvidoma do 
1.4.2004) 
Toplotno-tehnične lastnosti stavb 

 
Pogodbena določila 
 

 
VgV 
VOB 
VOF 
AVBFernwärmeV 
HeizKV 
 

 
Uredba o oddaji del 
Uredba o sklenitvi pogodb za gradnjo  
Uredba o sklenitvi pogodb za samostojno dejavnost 
Uredba o splošnih pogojih za oskrbo z daljinskim ogrevanjem 
Uredba o obračunu stroškov ogrevanja 

 
Zahteve za gorivo 
 

 
BlmSchG 
TA Luft 
1. BlmSchV 
4. BlmSchV 
13. BlmSchV 
DIN CEN/TS 14588 
DIN 51731 
 

 
Zvezni zakon o zaščiti pred imisijami 
Tehnična navodila za ohranjanje čistega zraka 
Uredba o majhnih kotlih 
Uredba o napravah, ki potrebujejo dovoljenje za obratovanje 
Uredba o majhnih kotlih 
Trda biogoriva. Terminologija, definicije in opisi 
Stiskanci iz naravnega lesa  

 
Zahteve za emisije 
(emisije škodljivih 
snovi) 
 

 
BlmSchG 
TA Luft 
1. BlmSchV 
VDI 2066 
VDI 3462 
 

 
Zvezni zakon o zaščiti pred imisijami 
Tehnična navodila za ohranjanje čistega zraka 
Uredba o velikih kotlih 
Merjenje delcev 
Zmanjševanje emisij 
 

 
Pepel 
 

 
AVV 
KrW-/AbfG 
DüngeV 
DüMV 
 

 
Uredba o seznamu odpadkov 
Zakon o kroženju in odstranjevanju odpadkov 
Uredba o gnojenju 
Uredba o dajanju v promet sredstev za gnojenje, pomožnih 
sredstev za zemljo, obdelovalnih substratov in pomožnih 
sredstev za sadike 
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Tema 
 

 
Okrajšava 

 
Naslov 

 
Varnost 
 

 
VDMA - Einheitsblatt 
24178-4 
UVVen 
 
EN 292 
Dampf-KV 
DruckBehV 
TRB 
TRD 
TRR 
BauPGHeizkesselIV 
 
DIN 4702, DIN EN 
303 
DIN 4751 
DIN 4747-1 
VDI 2094 
DIN 14494 
VDI 2035 
 

 
Kurišča na les – Varnostne zahteve 
 
Predpisi o preprečevanju nesreč 
 
Varnost strojev: Osnovni pojmi 
Uredba o parnih kotlih 
Uredba o tlačnih posodah 
Tehnična pravila k uredbi o tlačnih posodah – Tlačne posode 
Tehnična pravila za parne kotle 
Tehnična pravila k uredbi o tlačnih posodah – Cevovodi 
Uredba o dajanju ogrevalnih kotlov in naprav v promet v skladu 
z zakonom o gradbenih izdelkih 
Ogrevalni kotel 
Naprave za ogrevanje vode 
Naprave za daljinsko ogrevanje 
Bunkerji in silosi 
Gasilne naprave s pršilno vodo, stacionarne, z odprtimi šobami 
Zaščita pred poškodbami zaradi korozije in nastajanja vodnega 
kamna v toplovodnih ogrevalnih napravah  
  

 
Zaščita pred požarom  
in eksplozijami 
 

 
MBO 
FeuVO 
VVB 
DIN 4102 
ISO 6182 
ISO 7240 
ISO 8421 
DIN EN 1127 
DIN EN 26184 
DIN VDE 0166 
 
DIN EN 50039 
DIN EN 61241 
VDI 2263 
VDI 3673 
 

 
Uredba o vzorčni gradnji 
Uredba o kuriščih 
Uredba o protipožarni zaščiti 
Gorilne lastnosti gradbenega materiala in gradbenih elementov 
Protipožarna zaščita; avtomatični škropilniki 
Javljalni in alarmni požarni sistemi 
Protipožarna zaščita, pojmi 
Eksplozivne atmosfere; zaščita pred eksplozijami 
Sistemi za zaščito pred eksplozijami 
Električne naprave in njihova oprema na območjih, ogroženih z 
eksplozivnimi snovmi 
Električna oprema za območja, ogrožena z eksplozivnimi 
snovmi 
Električna oprema za uporabo na območjih z gorljivim prahom 
Požari in eksplozije prahu 
Tlačna razbremenitev eksplozij prahu 
 

 
Protihrupna zaščita 
 

 
BlmSchG 
TA Lärm 
 

 
Zvezni zakon o zaščiti pred imisijami 
Tehnična navodila za protihrupno zaščito 

 
Dimnik 
 
 
 
 Prerez dimnika 
 
 Višina dimnika 

 
DIN 18160 
DIN EN 13084 
DIN 1298 
 
DIN 4705 
TA Luft 
VDI 3781-4 
 

 
Naprave za dimne pline 
Samostoječi dimniki 
Vezni kosi za kotle, cevi, cevne loke in cevna kolena iz kovine 
 
Izračun dimenzij dimnika 
Tehnična navodila za ohranjanje čistega zraka 
Širjenje zraku tujih snovi v ozračje; določitev višine dimnika za 
majhne kotle 
  

 
Zaščita pred strelo 
 

 
DIN EN 61643 

 
Prenapetostne zaščite za nizko napetost 
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Predpisi, uredbe, standardi in smernice v Avstriji 
 
Če so predpisi EU nad nacionalnimi določili, potem se je potrebno držati le-teh. Predlagatelj mora upoštevanje te 
zahteve potrditi. Pravne predpise je potrebno vedno uporabljati v konkretno veljavnih okvirih. Datirana napotila drugih 
dokumentov ne obsegajo kasnejših sprememb ali predelav publikacije. Pri nedatiranih napotilih je potrebno uporabljati 
zadnjo izdajo konkretnega dokumenta. 
 
Pri udeležbi in registraciji po uredbi EMAS (Uredba Evropskega parlamenta in sveta o prostovoljnem sodelovanju 
organizacij v skupnem sistemu za upravljanje okolja) oziroma pri certificiranju po standardu ÖNORM EN ISO 14001 
veljajo zgoraj navedene zahteve kot izpolnjene (Legal Compliance). 
 
Avstrijske zakone najdete na spletni strani: http://www.ris.bka.gv.at/auswahl. 
 
Aktualno stanje uredb in smernic EU si lahko ogledate na sledeči spletni strani: http://www.europa.eu.int/eur-
lex/de/search/search_lif.html. Aktualne standarde in smernice  najdete na spletnih straneh Avstrijskega inštituta za 
standardizacijo (ON) http//www.on-norm.at, Avstrijskega združenja za elektrotehniko (ÖVE) http://www.ove.at, 
Avstrijskega kuratorija za agrarno tehniko in agrarni razvoj (ÖKL) http://www.oekl.at, Avstrijskega delovnega kroga za boj 
proti hrupu (ÖAL) http://www.oal.at, Poskusnega mesta za tehniko protipožarne zaščite 
http://www.pruefstelle.at/main.html, Splošnega zavoda za nezgodno zavarovanje (AUVA) http://www.auva.at, Nemškega 
inštituta za standardizacijo e.V. (DIN) http://www.din.de, Delovnega združenja za tlačne posode (AD) 
http://www.vdtuev.de, Društva nemških inženirjev (VDI) http://www.vdi.de, in Društva za elektrotehniko, elektroniko in 
informacijsko tehniko (VDE) http://www.vde.de. 
 
V nadaljevanju so navedeni nekateri predpisi in strokovni standardi ter smernice, ki so pomembne pri izdelavi in 
obratovanju kotlarn na les. Zahteve po popolnosti ni mogoče izpolniti. 
 
Tabela 17.3  Predpisi, uredbe, standardi in smernice v Avstriji 
 

Tema Okrajšava  Naslov 
 
Obrat 
Zakoni in  
uredbe 

 
 
GewO 1994 
NSG 
 

 
 
 Uredba o obrti 
 Deželni zakoni o varstvu narave 

Koncepcija in ugotavljanje potreb 
 
Kotlarna na les (gradnja) 
 
 
 
 
 
Ogrevalna naprava 
 

ÖNORM B 2503 
ÖNORM B 2506 
ÖNORM H 5050 
ÖNORM EN ISO 
13790 
 
ÖNORM EN 12828 
 
ÖNORM EN 12831 
 
ÖKL-Merkblatt Nr. 56 
ÖKL-Merkblatt Nr. 59 
ÖKL-Merkblatt Nr. 66 
DIN 2425-2 
 

 Kanalne naprave – Dopolnilne smernice 
 Ponikovalnice za deževnico 
 Energetsko število; definicije, izračuni, uporaba 
 Toplotno-tehnične lastnosti stavb – Izračun potrebe po 

toplotni energiji 
 
 Ogrevalne naprave v stavbah – Načrtovanje ogrevalnih 

naprav za toplo vodo 
 Ogrevalne naprave v stavbah – Postopki za izračun 

normirane kurilne vrednosti 
 Ogrevanje na lesne sekance 
 Lokalna toplota iz biomase 
 Postavitev ogrevanja na lesne pelete v stanovanjskih hišah 
 Obrati za oskrbovalno gospodarstvo, vodno gospodarstvo in 

za omrežje daljinskega ogrevanja; Načrti cevnega omrežja 
za daljinsko oskrbo s toploto 
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Tema Okrajšava Naslov 
Pogodbena določila, zahteve po moči in varnosti 
 
Kotlarna na les (gradnja) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogrevalna naprava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahteve za gorivo 

ETG 1992 
ETV 1990 
NGV 1998 
BVerG 1993 
ÖNORM A 2050 
 
ÖKL-Merkblatt Nr. 67 
 
VDI 2067 
 
 
DGVO 1999 
HeizKG 1992 
HeizAnIV 
ÖNORM A 2060 
 
ÖNORM M 7132 
 
ÖNORM M 7140 
 
ÖNORM M 7510-4 
 
ÖNORM EN 303-5 
 
ONR FW 110A 
 
 
 
ÖKL-Merkblatt Nr. 67 
 
DIN EN 61000 
ÖVE L 20 
ÖVE K 23 
ÖVE EN 50110 
 
ÖNORM M 713 
 
ÖNORM M 7135-7137 
 
ÖNORM CEN/TS 14588 
 

Zakon o elektrotehniki 
Uredba o elektrotehniki 
Uredba o ničenju 
Zvezni zakon o oddaji javnih naročil 
Oddaja naročil za storitve, natečaj, ponudba in 
doplačila,  Predpisani postopki 
Tehnično-ekonomski standardi za kotlarne daljinskega 
ogrevanja na biomaso 
Gospodarnost tehničnih naprav v zgradbah in izračun 
stroškov naprav za toplotno oskrbo 
 
Uredba o tlačnih napravah 
Zakon za obračun stroškov ogrevanja 
Deželna uredba o napravah za ogrevanje 
Splošna določila za pogodbe za storitve - Standard za 
delovršne pogodbe 
Ekonomično energetsko koriščenje lesa in lubja kot 
goriva – Definicije in značilnosti 
Primerjalni izračun ekonomičnosti obratovanja za 
energetske sisteme po razširjeni anuitetni metodi 
Pregled ogrevalnih naprav na trda goriva, z nazivno 
toplotno močjo do 300 kW 
Ogrevalni kotel – 5.del: Ogrevalni kotel na trda goriva, 
z nazivno toplotno močjo do 300 kW 
Daljinska oskrba s toploto na daljinsko ogrevanje – 
Stabilizirani materiali za zasipanje jarkov s cevmi – 
SVM za vgradnjo cevi s plastičnim plaščem v omrežju 
daljinskega ogrevanja (KMR) 
Tehnično-ekonomski standardi za biomaso v kotlarnah 
za daljinsko ogrevanje 
Elektromagnetska neškodljivost (EMV) 
Polaganje energetskih, krmilnih in merilnih kablov 
Energetski kabel s plastično izolacijo do 3,6/6 kV 
Obratovanje električnih naprav 
 
Mleti les za energijske namene – Zahteve in testna 
določila 
Stiskanci iz naravnega lesa 
 
Trda biogoriva – Terminologija, definicije in opisi 
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Tema Okrajšava Naslov 
Zahteve za emisije in imisije 

 
Plinaste in tekoče  
emisije ter imisije 
 
 
 
 
 
 
 
Pepel 
 
 
 
 
 
Protihrupna zaščita  

RL 2000/76/EG 
FAV 1997 
AWG 1990 
IG-L 1997 
WRG 1990 
AAEV 1991 
IEV 1998 
ÖNORM S 2100 
 
KPV 2001 
 
BMLFUW-FBB 
 
 
 
ÖNORM B 8115 
 
ÖAL-Richtlinie Nr. 14 
 

Smernica o zgorevanju odpadkov 
Uredba o kotlih 
Zakon in koncept o gospodarjenju z odpadki (AWK) 
Zakon o zaščiti pred imisijami – Zrak 
Zakon o vodnih pravicah 
Splošna uredba o emisijah odpadnih voda 
Uredba o indirektnem izpuščanju 
Seznam odpadkov 
 
Uredba o kompostu 
Deželne smernice o pepelu  
Ustrezna uporaba rastlinskega pepela v gozdu (1997) 
Ustrezna uporaba rastlinskega pepela na obdelovalnih in 
zelenih površinah (1998) 
 
Protihrupna zaščita in prostorska akustika pri visokih 
gradnjah 
Izračun nivoja zvoka v proizvodnih halah 

 
Varnost 
 

 
AschG 1994 
AAV 1983 
BauKG 1999 
BauV 1994 
AstV 1997 
AUVA-Merkblätter 
 

 
Zakon o zaščiti delojemalcev 
Splošna uredba o zaščiti delojemalcev 
Zakon o koordinaciji gradbenih del 
Uredba o zaščiti gradbenih delavcev 
Uredba o delovnih mestih 
Podatki o varnosti AUVA 

 
Protipožarna zaščita 
 

 
ÖNORM B 3800 
 
ÖNORM B 3836 
 
ÖNORM F 1000 
ÖNORM H 5170 
 
TRVB 
 

 
Gorivne lastnosti materialov, gradbenih snovi in gradbenih 
elementov 
Gorivne lastnosti gradbenih elementov; zapiranje kabelskih 
prebojev 
Bistvo gasilstva in požarne zaščite 
Ogrevalne naprave – Zahteve za gradnjo in protipožarno 
zaščito 
Tehnične smernice za preventivno protipožarno zaščito  

 
Zaščita pred strelo 
 

 
ÖVE E 40/1987 
 
ÖVE E 49/1988 
ÖVE/ÖNORM E 8049 
 

 
Zaščita ozemljil in v zemljo položenih kovinskih delov pred 
korozijo  
Naprave za zaščito pred strelo 
Gradbene naprave za zaščito pred strelo 

 
Zaščita pred 
eksplozijami 
 

 
ExSV 1996 
EIExV 1993 – Bau 
 

 
Uredba o zaščiti pred eksplozijami 
Uredba o elektro eksplozijski izvedbi 

 
Prerez dimnika 
Prerez dimnika 
 
 Višina dimnika 

 
 
DIN EN 13384 
 
ÖNORM M 9440 
 

 
 
Naprave za dimne pline – Toplotno- in pretočno-tehnični 
računski postopki 
Širjenje snovi, ki onesnažujejo zrak, v ozračje – Izračun 
koncentracije imisij in določanje višine dimnikov 
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18 Optimizacija obstoječih kotlov 
 

18.1 Optimiranje sistema 
 
Obstoječi kotli za kurjenje na les pogosto nudijo velike 
možnosti za optimiranje, ki se nanašajo na: 
 
• ustvarjanje rezerv moči pri proizvodnji in razvodu 

toplote, 
• povečanje srednjega letnega izkoristka ηa, 
• zmanjšanje izgub pri razvodu toplote, 
• zmanjšanje obratovalnih motenj, 
• zmanjševanje stroškov vzdrževanja, 
• zmanjšanje emisij in preprečevanje smradu, 
• povečanje deleža lesne energije pri pokritju celotne 

potrebe po toploti. 
 
Za izčrpno oceno obstoječega kotla za kurjenje na les 
je potrebno temeljito proučiti področja, kot so 
gospodarnost, gorivo, tehnika kotla, zunanja 
infrastruktura od dostave goriva do hidravlike, kakor 
tudi obratovanje in izkoriščenost. To se zgodi v okviru 
optimiranja sistema, ki razkrije tako potencial kot tudi 
tehnične in ekonomske pomanjkljivosti ter upravljavcu 
predstavi seznam ukrepov za izboljšanje tehničnega in 
ekonomskega položaja. 
 
Predpostavke 
 
Pomembne predpostavke za optimizacijo sistema so: 
 
• pripravljenost upravljavca, da omogoči dostop do 

potrebnih dokumentov in podatkov o postrojenju, 
• preverjanje pravilnega delovanja posameznih 

komponent postrojenja. Če postrojenje izkazuje 
velike pomanjkljivosti, je potrebno preveriti, ali se 
jih z optimizacijo sistema lahko odpravi ali pa je 
potrebna sanacija postrojenja, glej poglavje 18.2. 

• predložitev opisa delovanja obstoječega 
postrojenja. Pogosto ta ni na voljo. V tem primeru 
je na osnovi hidravlične sheme, obratovalnih 
navodil in elektro shem potrebno izdelati opis 
delovanja obstoječega postrojenja. 
 

Postopek 
 
• analiza ekonomskih in tehničnih podatkov, kot 

so letni in investicijski stroški, ure obratovanja, 
poraba goriva, proizvodnja toplote, ipd.; 

• pregled kotla in tipične toplotne postaje; 
• analiza obnašanja postrojenja med 

obratovanjem; 
To se opravi s spremljanjem najpomembnejših 
podatkov obratovanja (temperatura in toplotna moč 
kotla, temperatura dimnih plinov, vzdrževanje sloja 
žerjavice pri obratovanju, temperatura povratka, 
ipd.) v daljšem časovnem obdobju z avtomatskim 
zapisom podatkov. Ti podatki se analizirajo v obliki 
dnevnih podatkov. Poleg tega je potrebno opraviti 
tudi meritve emisij pri različnih stanjih obratovanja, 
posebno pomembno pa je merjenje razmernika 
zraka. Motnje pri obratovanju, kot na primer 
aktiviranje varnostnega termostata, motnje v 

transportnem sistemu ipd., je potrebno natančno 
analizirati; 

• analiza obratovalnih karakteristik z navedbo šibkih 
mest, ki bi se lahko optimirala; 

• ugotavljanje ekonomskih in tehničnih karakteristik, 
ki pri primerjavi z izkustvenimi vrednostmi 
izkazujejo pomanjkljivosti in optimizacijski 
potencial; 

• izdelava seznama ukrepov, s katerimi se odpravijo 
obstoječe pomanjkljivosti in izrabi ves 
optimizacijski potencial. Stroške, ki nastanejo pri 
izvajanju ukrepov, je potrebno predstaviti v 
primerjavi s pričakovanim prihrankom; 

• izvedba ukrepov z dokazili, da je bila optimizacija 
sistema uspešno izvedena.  

 
Običajni optimizacijski ukrepi 
 
Na podlagi izkušenj z optimiranjem sistema [109] se 
praviloma izvajajo sledeči optimizacijski ukrepi: 
 
Izkoriščenje obstoječih rezerv moči pri proizvajanju 
in porazdelitvi toplote s povečanjem gostote 
obstoječega toplovodnega omrežja, to je s vezavo 
ustreznih porabnikov toplote ali z odpiranjem novih 
območij za oskrbo s toploto: 
 
Povečanje srednjega letnega izkoristka ηa 
• Zmanjšanje obratovanja za vzdrževanje sloja 

žerjavice z obratovanjem kotla na najmanjši možni 
moči; Kontinuirano obratovanje kotla na les pri 
najnižji možni moči se lahko doseže: 

- s prilagoditvami na krmiljenje in regulacijo 
kotla ter hidravlično vezavo. Na primer z 
omejitvijo toplotne moči kotla v odvisnosti 
od zunanje temperature; 

- z vgradnjo izravnalnega hranilnika toplote 
z avtomatskim vžigom ali brez, glej 
'Standardne vezave kotlov QM-kotlarne 
na les '. 

 
• Povečanje izkoristka zgorevanja ηf z obratovanjem 

kotla na nižji temperaturi dimnih plinov in manjšem 
razmerniku zraka; To lahko dosežemo: 

- s kotlovskimi cevmi, opremljenimi z 
dodatnimi turbulatorji ali s prigraditvijo 
dodatnega prenosnika toplote. Tako lahko 
temperaturo dimnih plinov občutno 
znižamo; 

- z regulacijo zgorevanja na celotnem 
območju obremenitev pri minimalnih 
emisijah,  da dosežemo čim manjši 
razmernik zraka. 

 
Zmanjšanje obratovalnih motenj 
 
• S prilagoditvami krmiljenja transporta goriva, kot na 

primer z dodatno povezavo pogona prečnega 
iznašalnega polža s pogonom potisne ploščadi ali z 
optimalno nastavitvijo sond, ki nadzorujejo 
transport goriva; 

• Z novimi vhodnimi podatki vodenja in regulacije 
kurišča, ki se nanašajo na vzdrževanje sloja 
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žerjavice, transportno količino goriva, regulacijske 
parametre regulacije moči, želeno temperaturo 
kotla, regulacijske parametre regulacije podtlaka, 
ipd; 

• Z zagotavljanjem kakovosti goriva, kot je 
pogodbeno določeno za konkretni način transporta 
in sistem kurjenja.  

 
Zmanjšanje stroškov vzdrževanja 
 
• Z vgradnjo avtomatske naprave za čiščenje 

kotlovskih cevi; 
• Z uporabo pomožnih naprav za čiščenje kurišča in 

kotla; 
• Z uporabo sistema vodenja za zunanji nadzor 

kotla. 
 
Zmanjšanje emisij in preprečevanje smradu 
 
• Zgorevanje na celotnem območju moči je potrebno 

nastaviti  tako, da so emisije minimalne; 
• S proizvajalcem kurišča se je potrebno dogovoriti, 

ali se lahko s prilagoditvijo kurišča zmanjšajo 
vrednosti emisij; 

• Namestitev dodatnega izravnalnega hranilnika 
toplote in/ali avtomatskega vžiga je potrebna zato, 
da se omogoči obratovanje na nizki obremenitvi z 
malo emisijami (brez vzdrževanja sloja žerjavice); 

• Potrebno je omejiti toplotno moč kotla npr. v 
odvisnosti od zunanje temperature, da se zagotovi 
uravnoteženo potrebno toplotno moč kotla. 

 
Povečanje deleža lesne energije pri pokritju celotne 
potrebe po energiji 
 
• Če analiza podatkov pokaže, da oljni ali plinski 

kotel obratuje brez potrebe, je potrebno ugotoviti s 
katerimi ukrepi se to lahko prepreči; 

• Čiščenje kotla je potrebno organizirati tako, da se z 
ustreznimi pomožnimi napravami vroč kotel lahko 
očisti. Pri tem je obratovanje kotla na les 
prekinjeno le za kratek čas; 

• Potrebna je namestitev izravnalnega hranilnika 
toplote, da kurišče na les v prehodnem času lahko 
obratuje bolj optimalno in da so med ogrevalnim 
časom pokrite tudi jutranje konice. 

 

18.2 Ekonomska in tehnična 
sanacija 

 
Ekonomska sanacija 
 
Ko postrojenje izkazuje velike ekonomske 
pomanjkljivosti, je potrebna celostna obravnava le-te, 
da se lahko razdela postopek optimalne sanacije. 
Postopek je načeloma enak kot pri realizaciji novega 
postrojenja. 
 
Analiza stanja, ki je opisana v 4. poglavju, pogosto ni 
na voljo in se mora zato opraviti naknadno. 
 
Najpomembnejše dodatne točke v primeru sanacije so: 
• Potrebno je opraviti analizo stanja za obstoječe 

postrojenje (vključno z določitvijo območja oskrbe s 
toploto) in za način sanacije; 

• Ponovno je potrebno preveriti ponudbo za lesno 
gorivo, neodvisno od obstoječega postrojenja; 

• Pripraviti je potrebno poslovni načrt ogrevanja na 
les (glej poglavje 11.7) za obstoječe postrojenje in 
za postopek sanacije. 

 
Koncept sanacije in njeno izvajanje je potrebno 
razdelati na podlagi zahtev navodil za kakovost, tako 
kot tudi pri projektiranju in izvedbi novega postrojenja. 
Le tako tudi sanirano postrojenje izpolnjuje zahteve po 
kakovosti. To pomeni, da so ciljne vrednosti za 
toplovodno omrežje, ki so navedene v 5. poglavju, tudi 
za sanirane naprave izredno pomembne. Načrtovanje 
novega kotla na les mora potekati v skladu s poglavjem 
6.2 in standardnimi vezavami QM-kotlarne na les. Prav 
tako pa je potrebno pripraviti tudi poslovni načrt za 
ogrevanje na lesno energijo. 
 
 
Ekonomski sanacijski ukrepi so: 
 
• Povečanje gostote priključitve v toplovodnem 

omrežju, kar zmanjša tudi delež toplotnih izgub 
omrežja; 

• Optimalno izkoriščenje kotla na les z visokim 
številom obratovalnih ur na polni obremenitvi na 
leto. Posledica so nizki osnovni stroški proizvodnje 
toplote, saj se lahko z veliko proizvodnjo toplote 
zmanjšajo specifični stroški kapitala in se doseže 
velik srednji letni izkoristek ηa;  

• Obratovanje brez motenj s cenovno ugodnim 
gorivom; 

• Zmanjšanje stroškov vzdrževanja in upravljanja. 
 
Tehnična sanacija 
 
Ko postrojenje izkazuje velike tehnične pomanjkljivosti, 
je potrebno najprej preveriti, ali je pri postopku sanacije 
potrebna celostna obravnava, kot je opisano v odstavku 
'ekonomska sanacija'. 
 
Tehnični sanacijski ukrepi so: 
• povečanje obratovalne zanesljivosti; 
• vgradnja novega nadomestnega kotla, ki energijo 

lesa brez nastanka emisij in smradu pretvori v 
toploto; 

• preprečevanje motečih emisij hrupa. 
 
Primer: Sanacija kotla na les s toplovodnim 
omrežjem v Švici 
 
Problem: 
 
 
 
 
Podatki o 
kotlu: 
 
 
 
Cilj sanacije: 
 
 
Strategija: 

deficitarno obratovanje, visoki stroški 
vzdrževanja, premajhna gostota 
priključitve, ki povzroča velike izgube pri 
razvodu toplote 
 
kurišče s spodnjim dovajanjem goriva 
400 kW, oljni kotel 300 kW, celoletno 
obratovanje toplovodnega omrežja, 
zagon celotnega postrojenja pred 15 leti 
 
zmanjšanje stroškov proizvodnje toplote 
od 10,7 na 6,7 Ct/kW h, zmanjšanje 
izgub pri razvodu toplote kot stranski 
učinek 
• prodaja toplote s profesionalnim 

svetovanjem kupcem in 
konkurenčno ceno toplote 
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• zmanjšanje stroškov goriva z 
dodatno uporabo cenovno ugodnih 
vrst goriva 

• nadomestilo kotla na les z novim 
kotlom z rešetko z močjo kotla 350 
kW in izravnalnim hranilnikom 
toplote, ki ne potrebujejo veliko 
vzdrževanja. 

 
 
 
Tabela 18.1 Karakteristični podatki sanacije v Švici 
 
 Projektni podatki Obstoječe stanje Cilj sanacije 
Toplotna moč postrojenja 700 kW 700 kW 650 kW 
Toplotna moč kotla na les 400 kW 400 kW 350 kW 
Toplotna moč oljnega kotla 300 kW 300 kW 300 kW 
Dolžina trase 400 Trm 450 Trm 600 Trm 
Letna potreba po toploti 700 MWh 550 MWh 1200 MWh 
Obratovalne ure z nazivno toplotno 
močjo, kotel na les 

1500 h/a 1200 h/a 3200 h/a 

Srednji letni izkoristek ηa 80% 75% 87% 
Gostota priključitve 1,75 (MWh/a)/Trm 1,22 (MWh/a)/Trm 2 (MWh/a)/Trm 
Izgube pri razvodu toplote 12% 17% 9% 
Vrste goriva vlažni gozdni sekanci suhi gozdni sekanci vlažni gozdni 

sekanci 
ostanki lesa od 

žaganja 
ostanki lesa pri 
redčenju gozda 

Stroški goriva na kWh končne energije 3,0 Ct/kW h 3,3 Ct/kW h 2,3 Ct/kW h 
    
Stroški proizvodnje toplote 8,0 Ct/kW h 10,7 Ct/kW h* 6,7 Ct/kW h 
 
 
 

 
 
 
Slika 18.1 Predstavitev stroškov proizvodnje toplote v primeru sanacije v Švici 
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Dodatek 
 

19 Pomembni izračuni in preračuni 
 

19.1 Razmernik zraka lambda 
 
Razmernik zraka lambda (λ) popisuje razmerje med dovedeno in stehiometrično (= teoretično minimalno potrebno)  
količino zgorevalnega zraka: 
 

λ  = 
zraka gazgorevalne količina ičnastehiometr

zraka gazgorevalne količina dovedena
  [ - ] (A 1) 

 
Razmernik zraka vpliva na kvaliteto in temperaturo zgorevanja. Lahko se izračuna iz sestave dimnih plinov [110]. Po 
poenostavljenem postopku lahko navedemo naslednje formule za izračun razmernik zraka: 
 

λ  = 
CO 0,4  O  21

21

2 +
  [ - ] (A 2) 

 
 
ali 

 

λ  = 
CO 0,4  CO

4,20

2 +
  [ - ] (A 3) 

 
in 
 

O2  =  21 - CO2 – 0,6 CO  [ - ] (A 4) 
 
 

z: CO2 =  koncentracija ogljikovega dioksida [ vol. % ] 

 CO =  koncentracija ogljikovega monoksida [ vol. % ] 

 O2 =  koncentracija kisika [ vol. % ] 

 20,4 =  CO2 max  (maksimalna možna vsebnost CO2 v dimnih plinih) [ vol. % ] 

 21 =  koncentracija kisika v svežem zraku [ vol. % ] 

 

 

Primer: 

Izmerjene veličine: O2 = 9,0  vol. % 

   CO = 250 ppm  =  0,025 vol. %  

Izračun:   λ =  
025,06,0921

21
⋅−−

 =  1,75 

 
 
Presoja: Razmernik zraka λ naj bo po eni strani čim manjši (velik izkoristek zgorevanja), po drugi strani pa ne sme biti 
premajhen, ker se kvaliteta zgorevanja pri premajhni količini zgorevalnega zraka drastično poslabša, temperatura 
zgorevanja pa se približa kritičnemu območju (nevarnost zažlindravanja). Pri ogrevanjih na les je tipični razmernik zraka   
λ ≈ 1,6 – 2,2 
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19.2 Preračun iz ppm v mg/Nm3 
 
Merilne naprave za emisije CO, HC in NOx  dajejo merilne vrednosti praviloma v vol. % ali v ppm. Enota ppm (ppm  =  
parts per million  =  1 : 1.000.000  = ena milijoninka) odgovarja enako kot vol. % volumenskemu deležu v plinu in s tem 
ni odvisna ne od temperature in ne od tlaka plina. Preračun iz  vol. % v ppm lahko izvedemo na sledeč način: 
 

100  vol. % =     1.000.000 ppm 

1  vol. % =     10.000    ppm 

0,1  vol. % =     1.000    ppm 

0,01  vol. % =     100    ppm 
 
V predpisih o varstvu zraka mejne vrednosti niso navedene v volumenskih enotah, ampak v mg/Nm3. Preračun iz ppm v  
mg/Nm3 se izvede z množenjem z gostoto vsake komponente plina. Ker so vrednosti podane za normalno stanje plina 
(temperatura = 0 °C, tlak = 1013 mbar), se preračun izvede z normalno gostoto, torej z gostoto pri normalnem stanju. 
Sklicevanje na normalno stanje se pogosto označuje z oznako mg/Nm3. Nm3 v tem primeru pomeni normalni kubični 
meter. Paziti je potrebno, da se oznaka »norm« uporablja samo za normalni tlak in normalno temperaturo in se ne sme 
zamenjati z »normiranjem« ali »normativi«. 
 

Emisijska vrednost v mg/Nm3 = normalna gostota  *  emisijska vrednost v ppm (A 5) 

CO  v Nm3 = 1,25 * CO  v ppm   (A 6) 

NOx  v Nm3 = 2,05 * NOx  v ppm  (A 7) 

HC  v Nm3 = 0,54 * HC  v ppm  (za CH4 kot kalibrirni plin) (A 8) 

HC  v Nm3 = 1,62 * HC  v ppm  (za C3H8  kot kalibrirni plin) (A 9) 
 

Primer:  Preračun  koncentracije CO (brez povezave z O2) 

Izmerjena vrednost: CO = 200 ppm 

Izračun:   CO = 1,25 * CO  v ppm     =     1,25 * 200 ppm    =    250  mg/Nm3 

 

 

19.3 Primerjalna veličina in normiranje 
 
Za primerjavo emisij različnih kurišč ali različnih poskusov na istem kotlu potrebujemo neko primerjalno veličino. Brez 
preračuna emisijskih vrednosti v neko primerjalno veličino primerjava z drugimi podatki ni mogoča.  Kot primerjalna 
veličina je predpisana vsebnost kisika O2. Primerjalna vsebnost kisika je v različnih državah različna in je odvisna od 
velikosti kotla. Praviloma so navedene sledeče vrednosti: 
 
• 13 vol. % O2 odgovarja razmerniku zraka λ = 2,625 
 
• 11 vol. % O2 odgovarja razmerniku zraka λ = 2,1 
 
• 10 vol. % O2 odgovarja razmerniku zraka λ = 1,91 
 
 
Izmerjene emisijske vrednosti se morajo preračunati na predpisano primerjalno vrednost. Ta preračun se imenuje 
normiranje. S tem se prepreči, da bi ugotovili nižje emisijske vrednosti zaradi redčenja dimnih plinov z vdorom zraka 
(n.pr. pri vstopu v dimnik pred odvzemom vzorcev za meritev emisij). Z normiranjem se izmerjene vrednosti preračunajo 
na v naprej določeno razredčenje skladno z odgovarjajočo vsebnostjo kisika oz. razmernikom zraka. Normiranje se 
izvede po sledeči shemi: 
 

koncentracijanormna   =  koncentracija 
2

alnprimerja,2

O21

O21

−

−
  (A 10) 

 
kjer pomeni: koncentracija normna =    normirana emisijska vrednost  [ ppm ali mg/Nm3 ] 

  koncentracija = izmerjena emisijska vrednost  [ ppm ali mg/Nm3 ] 

  O2 primerjalni = primerjalna koncentracija kisika  [ vol. % ] 
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To ima enak pomen kot preračun izmerjene vrednosti λ  v λ primerjalne veličine. λ lahko izračunamo z meritvijo O2 ali 
CO2. Za izračun λnormni uporabimo odgovarjajočo vsebnost kisika primerjalne veličine O2 normni.  
 

koncentracija normna  =  koncentracija 
alnprimerjaλ

λ    (A 11) 

 
 
Primer:  normiranje koncentracije CO 
 
Izmerjene veličine: CO =   250 ppm 

   O2 =   9,0 vol. % 

Primerjalna veličina: O2primerjalni =   13 vol. %              (λprimerjalna =  2,625) 

 

Izračun:    COnormni   =  
12
8

25,1250
921

1321
25,1CO ⋅=

−
−

⋅⋅  =  208 mg/Nm3 

 

ali   COnormni  =  
625,2
75,1

25,125025,1CO
alnprimerja

⋅=⋅⋅
λ

λ  =  208 mg/Nm3 

 
 
Presoja: Ker je razmernik zraka  v kurišču nižji od istega za primerjalno veličino, je faktor normiranja < 1. 
 
 

19.4 Preračun mg/Nm3 v mg/MJ 
 
Za primerjavo emisijskega obremenjevanja z različnimi gorivi, n.pr. olje in les, se emisije preračunajo na proizvedeno 
količino energije [mg/MJkoristna ali mg/kW hkoristna]. Kvocient med emisijo in količino energije imenujemo tudi emisijski 
faktor. Upoštevati je potrebno, da se kot primerjalna veličina uporablja tudi dovedena količina energije [mg/MJkončna]. Obe 
veličini sta med seboj povezani z izkoristkom. 
 
V mnogih državah so emisije navedene v mg/MJ, zato je za primerjavo z meritvami iz tujine pogosto treba izvesti 
preračun  iz mg/Nm3 v mg/MJ. 
 
Pri preračunu  mg/Nm3 v mg/MJ je treba upoštevati, da je dovedena količina energije pri kurišču na les odvisna od 
kurilnosti in s tem tudi od vlažnosti lesa. Posledica tega je, da je pravilen preračun možen samo, če je poznana kurilnost 
in vlažnost lesa. Preračun na dovedeno energijo goriva ali koristno toploto lahko izvedemo na sledeč način: 
 

emisijska vrednost v mg/MJkončni    =  emisijska vrednost v mg/Nm3 
u442,23,18

 VLminaprimerjaln

⋅−

λ
 (A 12) 

 
                                                     emisijska vrednost v mg/MJkončna 

emisijska vrednost v mg/MJkoristni    = 
a

končnamg/MJ v vrednost emisijska

η
  (A 13) 

 

kjer pomeni: λprimerjalna = razmernik zraka pri O2 primerjalni [ - ] 

  VLmin = stehiometrična količina zgorevalnega zraka = 4,58 [Nm3/kg] 

  u = vlažnost lesa [ - ] 

  ηa = srednji letni izkoristek 

 

Primer: preračun koncentracije CO 
 
Izhodiščna veličina: CO =   100 mg/Nm3 

   u =   0,2 

   ηa =   0,85 
 

CO  =  CO [mg/Nm3] 
2,0442,23,18

58,4625,2
100

V minLalnprimerja

⋅−
⋅

=
⋅λ

 =  =   67 mg/MJkončna 

 
CO  =  79 mg/MJkoristna 
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19.5 Preračun vlažnih v suhe dimne pline 
 
Pri nekaterih napravah za merjenje emisij, n.pr. merilne naprave za ogljikovodike, se meritev izvaja v vročih dimnih plinih, 
ker se pri ohladitvi dimnih plinov organske sestavine izločijo s tekočim kondenzatom in jih zato merilna naprava ne more 
zajeti. Ker veljajo mejne vrednosti emisij za suhe dimne pline pri normalnih pogojih (0 °C, 1013 mbar), je pri meritvah v 
vlažnih dimnih plinih treba izvesti preračun na suhe dimne pline, saj drugače vodna para povzroči razredčenje emisij. Pri 
meritvah hitrosti v vročih dimnih plinih je poleg korekcije vlažnosti treba izvesti tudi kompenzacijo temperature in tlaka. 
 
Preračunski faktor f lahko ob poznavanju razmernika zraka λ in vlažnosti lesa u izračunamo po sledeči enačbi [99]: 
 

f = 
plinov dimnih suhih tok volumenski
plinov dimnih vlažnih tok volumenski    (A 14) 

 

f = 1 + 
λ
287,0

1+  (u + 0,512)        (A 15) 

 

 
 

Slika 19.1  Preračunski faktor f v odvisnosti od vlažnosti lesa u 
 
 
Primer:  Preračun koncentracije ogljikovodikov v vlažnih dimnih plinih na suhe dimne pline 
 
Izmerjene veličine: ogljikovodiki HC = 100 ppm 

   vlažnost lesa u = 0,5  =  50% 

   razmernik zraka λ =  1,5 

Iz slike 19.1:  preračunski faktor f = 1,2 

 
Izračun:  HCtr   =   HCf ⋅ f  =  100 ppm ⋅ 1,2  =   120 ppm 
 
Opomba:  Pri večini danes običajnih merilnih naprav za CO, NOx, CO2 in O2 se meritve izvajajo v suhih dimnih plinih, 
zato za te komponente preračun iz hladnih na vroče dimne pline odpade. 
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20 Emisijski faktorji 
 
Emisijski faktorji po [63], ki se uporabljajo v Švici 
 
 
Tabela 20.1 Emisijski faktorji za olje, plin, lesni rezanci (bukev) in kosi lesa (bukev) v kg na TJ koristne energije 

(= mg/MJ koristne energije) po študiji BUWAL [63]. Številke so zaokrožene. NMVOC = nemetanski hlapni 
ogljikovodiki. Emisijski faktor na TJ končne energije = emisijski faktor na TJ koristne energije krat srednji 
letni izkoristek kotla. 

 
Izvor 
 

Škodljiva 
snov 

 Kurilno olje 

100 kW 

Zemeljski 
plin 

< 100 kW 

 Lesni 
sekanci 

50 kW 

Kosi lesa 

100 kW 
Direktno obratovanje 
 
 
 
 
 
 

CH4 
CO 
CO2 
NMVOC 
SO2 
NOx 
delci 

0,85 
5,32 

78.700 
3,28 

67,40 
26,60 
0,11 

2,06 
30,90 

57.700 
3,06 
0,52 

20,60 
0,1 

23,80 
1.480 

150.000 
36,00 
31,80 

160,00 
190,00 

85,20 
1.050 

150.000 
142,00 

31,80 
135,00 
120,00 

Priprava 
- transport 
- indirektno obratovanje 
- infrastruktura 
 
 
 

CH4 
CO 
CO2 
NMVOC 
SO2 
NOx 
delci 

111,15 
25,68 

12.400 
219,72 

58,60 
65,40 
9,79 

409,94 
22,10 
8.700 
56,94 
32,49 
30,40 
5,70 

7,20 
30,00 

-146.540 
17,00 
8,20 

39,00 
8,00 

6,80 
60,00 

-146.990 
29,00 
7,20 

33,00 
6,00 

Skupaj 
 
 
 
 
 
 

CH4 
CO 
CO2 
NMVOC 
SO2 
NOx 
delci 

112 
31 

91.000 
223 
126 
92 

9,9 

412 
53 

66.400 
60 
33 
51 

5,8 

31 
1.510 
3.460 

53 
40 

199 
117 

92 
1.110 
3.010 

171 
39 

168 
126 

 
 
 
Tabela 20.2 Deleži emisijskih faktorjev pri direktnem obratovanju in pri pripravi (zaokroženo) 

 
Izvor 
 

Škodljiva 
snov 

Kurilno olje 

100 kW 

Zemeljski 
plin 

< 100 kW 

Lesni 
sekanci 

50 kW 

Kosi lesa 

100 kW 
Direktno obratovanje 
 
 
 
 
 
 

CH4 
CO 
CO2 
NMVOC 
SO2 
NOx 
delci 

1% 
17% 
86% 
1% 

53% 
29% 
1% 

< 1% 
58% 
87% 
5% 

25% 
40% 
2% 

77% 
98% 

4335% 
68% 
80% 
80% 
93% 

93% 
95% 

4983% 
83% 
82% 
80% 
95% 

Priprava 
- transport 
- indirektno obratovanje 
- infrastruktura 
 
 
 

CH4 
CO 
CO2 
NMVOC 
SO2 
NOx 
delci 

99% 
83% 
14% 
99% 
47% 
71% 
99% 

100% 
42% 
13% 
95% 
98% 
60% 
98% 

23% 
2% 

-4.235% 
32 5 
21% 
20% 
7% 

7% 
5% 

-4.883% 
17% 
18% 
20% 
5% 
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Emisijski faktorji po [62], ki se uporabljajo v Nemčiji 
 
 
Tabela 20.3 Globalni emisijski faktorji po GEMIS (Globales Emissions-Model integrierter Systeme [62]) za ogrevalne 

sisteme (posamični kotli na zemeljski plin, kurilno olje, lesne kotlarne, ...) v [kg/TJ končne energije] 
Meje sistema: celotni življenjski ciklus vključno s transportom + aktivnostmi za pripravo materiala, brez 
odstranjevanja odsluženih naprav 
Glosar:  www.oeko.de/service/gemis/de/index.htm 

 
Energetski vir                                      Globalni emisijski faktorji  [kg/TJ končne energije] 

 
Škodljive snovi v zraku Toplogredni plini 

 
 

 
SO2 

 
NOx 

 
HCL 

 
HF 

 
prah 

 
CO 

 
NMVOC 

CO2- 
ekvival.      

 
CO2 

 
CH4 

 
N2O 

Kurilno olje – 100% 
Zemeljski plin – 100% 

134 
2 

63 
56 

0,32 
0,14 

0,02 
0,01 

8 
2 

53 
40 

20 
7 

88.239 
70.592 

85.865 
63.341 

92 
307 

1 
1 

Briketi rjavega prem. (BrK-Brik Lau 100%) 
Briketi rjavega prem. (BrK-Brik Lei 100%) 

249 
155 

94 
83 

2,23 
5,0 

0,56 
0,04 

90 
133 

4.086 
4.288 

295 
471 

113.466 
109.714 

106.906 
105.131 

275 
192 

1 
1 

Briketi rjavega prem. (BrK-Brik rhei 100%) 
Briketi črnega prem. (StK-Brik 100%) 

91 
553 

108 
69 

21,73 
19,98 

1,19 
3,37 

114 
227 

3.500 
3.521 

227 
149 

127.286 
123.963 

121.759 
101.346 

106 
849 

10 
10 

Črni premog (StK-Koks 100%) 
Električna energija (Elektro-max – 100%) 

555 
173 

127 
136 

70,78 
9,51 

3,80 
0,46 

17 
6 

6.213 
57 

9 
10 

112.323 
287.185 

94.349 
251.346 

765 
1.393 

1 
13 

Električna energija (Elektro-mix – 100%) 
Les v kosih - 100% 

160 
60 

128 
58 

8,66 
0,06 

0,43 
0,00 

6 
42 

53 
3.579 

9 
286 

258.410 
5.782 

226.267 
2.336 

1.248 
129 

12 
2 

Lesni sekanci – 100% 
Lesni peleti – 100% 

67 
30 

147 
222 

0,20 
4,44 

0,01 
0,02 

92 
69 

351 
587 

202 
40 

16.218 
19.470 

10.338 
17.340 

122 
44 

10 
4 

Slama – 100% 
Plinske kotlarne – 100% 

76 
6 

113 
90 

71,53 
0,19 

0,01 
0,01 

102 
2 

2.013 
35 

202 
9 

9.650 
72.355 

4.990 
64.787 

113 
311 

7 
1 

Oljne kotlarne – 100% 
Industrija, kotli na premog – 100% 

131 
104 
 

66 
162 
 

0,26 
70,26 
 

0,02 
3,59 
 

6 
20 

29 
98 

22 
3 
 

85.764 
124.300 

83.418 
97.742 

87 
510 

1 
50 

Industrija, plinski kotli – 100% 
Industrija, kotli na rjavi premog – 100% 

2 
45 

87 
84 

0,08 
10,51 

0,01 
0,27 

2 
6 

47 
49 

6 
7 

65.306 
131.758 

61.169 
118.539 

164 
9 

1 
44 

Industrija, kotli na težko olje – 100% 
Industrija, kotli na lahko olje – 100% 

549 
131 

182 
94 

0,28 
0,26 

0,02 
0,02 

29 
8 

67 
43 

22 
22 

93.068 
86.062 

90.237 
83.418 

92 
87 

2 
2 

 
 
 
Tabela 20.4 Globalni emisijski faktorji po GEMIS (Globales Emissions-Model integrierter Systeme [62]) za ogrevalne 

sisteme (posamični kotli na zemeljski plin, kurilno olje, lesne kotlarne, ...) v [kg/TJ končne energije] 
 Meje sistema: samo zgorevanje                                                                                                                                                
 Glosar:  www.oeko.de/service/ gemis/de/index.htm 
 

Energetski vir                                        Globalni emisijski faktorji [kg/TJ končne energije] 
 

                                                                                          Škodljive snovi v zraku Toplogredni plini 
 

 
 

SO2 
 

NOx HCL HF prah CO NMVOC
CO2- 

ekvivalent CO2 CH4 N2O 
Kurilno olje – 100% 84 29 0,02 0,00 3 39 2 77.883 77.381 13 1 
Zemeljski plin – 100% 3 25 0,06 0,00 21 21 1 57.557 57.272 8 0 
Les v kosih – 100% 59 53 0,06 0,00 42 3.578 286 5.283 1.856 129 2 
Lesni sekanci – 100% 61 106 0,19 0,01 89 340 201 12.352 6.614 118 10 
Lesni peleti – 100% 22 175 4,37 0,01 65 573 37 13.317 11.317 35 4 
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Tabela 20.5 Globalni emisijski faktorji po GEMIS (Globales Emissions-Model integrierter Systeme [62]) za energijske 
 vire v [kg/TJ končne energije] 
 Meje sistema: zagotavljanje končne energije, se pravi brez koriščenja energetskih virov 
 Glosar:  www.oeko.de/service/ gemis/de/index.htm 
 
 

Energetski vir                                    Globalni emisijski faktorji   [kg/TJ končne energije] 
 

                                                                                          Škodljive snovi v zraku Toplogredni plini 
 

 
 

SO2 
 

NOx HCL HF prah CO NMVOC
CO2- 

ekvivalent CO2 CH4 N2O 
Olje-EL EU 50 34 0,30 0,02 5 14 18 10.356 8.484 79 0 
Zemeljski plin, razen za G,MP 2 31 0,08 0,01 2 20 6 13.035 6.069 300 0 
Les v kosih, razen za G,MP 1 4 0,00 0,00 0 1 1 499 480 1 0 
Lesni sekanci, razen za G,MP 6 41 0,01 0,00 3 11 2 3.866 3.724 4 0 
Lesni peleti, razen za G,MP 9 47 0,07 0,00 4 15 3 6.314 6.023 10 0 

   * G – gospodinjstva, MP – manjši porabniki 
 
Emisijski faktorji po [64], ki se uporabljajo v Avstriji 
 
 
Tabela 20.6 Priporočeni povprečni emisijski faktorji – posamične peči, v  kg/TJ končne energije 
 
 

                                                                                                  Emisijski faktorji   [kg/TJ goriva] 
Energetski vir  CO2 SO2 

max 
NOx CxHy CO prah CH4 NMVOC N2O 

Lesna polena SH 0 11 40 2.700 8.100 30 680 2.000 7 
Lesna polena (kamini) SH 0 11 40 190 3.100 30 48 140 7 
Lesni briketi HB 0 11 40 2.700 8.100 30 680 2.000 1 
Črni premog SK 93.000 640 110 1.500 9.900 310 380 1.100 4 
Črni premog–briketi SB 93.000 640 90 550 5.700 150 140 410 2 
Koks iz črnega premoga SO 92.000 700 110 110 7.900 50 28 83 1 
Rjavi premog BK 108.000 530 70 1.200 11.000 270 300 900 4 
Briketi rjavega premoga BB 97.000 600 30 700 4.600 80 180 530 1 
Kurilno olje – ekstra lahko HE 74.000 50 40 15 50 3 3 12 1 
Zemeljski plin EG 55.000 < 1 50 7 45 0,5 5 2 1 
Tekoči plin FG 64.000 < 2 50 7 45 0,5 5 2 1 

 
 
 
Tabela 20.7 Priporočeni povprečni emisijski faktorji – kotli za centralno ogrevanje, v kg/TJ končne energije 
 
 

                                                                                                     Emisijski faktorji [kg/TJ goriva] 
Energetski vir  CO2 SO2 

max 
NOx CxHy CO prah CH4 NMVOC N2O 

Lesna polena SH 0 11 85 85 2.400 35 21 64 3 
Sekanci suhi HT 0 11 110 30 1.400 70 8 23 3 
Sekanci vlažni HF 0 12 130 35 1.400 70 9 26 3 
Lesni briketi HB 0 11 85 85 2.400 35 21 64 3 
Slama ST 0 90 200 35 1.400 70 9 26 7 
Črni premog SK 93.000 640 190 930 5.100 310 230 700 2 
Črni premog–briketi SB 93.000 640 160 340 2.900 150 85 260 4 
Koks iz črnega premoga SO 92.000 700 140 65 5.100 50 16 49 2 
Rjavi premog BK 108.000 530 170 910 5.100 320 230 680 4 
Briketi rjavega premoga BB 97.000 600 140 330 2.900 150 83 250 4 
Kurilno olje–ekstra lahko HE 74.000 50 65 6 45 3 1 5 1 
Lahko kurilno olje HL 78.000 100 50 6 45 3 1 5 1 
Zemeljski plin EG 55.000 < 1 60 6 40 0,5 5 2 1 
Tekoči plin FG 64.000 < 2 60 6 40 0,5 5 2 1 
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Tabela 20.8 Emisijski faktorji priprave goriv za manjša kurišča (posamične peči, kotli za etažno in centralno ogrevanje, 
kotlarne, blokovske kotlovnice), v kg/TJ končne energije 
 
 

                                                                                                     Emisijski faktorji [kg/TJ goriva] 
Energetski vir  CO2 SO2 

max 
NOx CxHy CO prah CH4 NMVOC N2O 

Lesna polena SH 1.100 1 13 4 4 1 < 1 4 0 
Sekanci suhi HT 1.900 3 23 7 8 2 < 1 7 0 
Sekanci vlažni HF 1.900 3 23 7 8 2 < 1 7 0 
Lesni briketi HB 1.100 1 13 4 4 1 < 1 4 0 
Slama ST 1.900 3 23 7 8 2 < 1 7 0 
Črni premog SK 4.800 17 19 620 170 4 520 96 < 1 
Črni premog–briketi SB 8.300 11 53 570 26 4 550 19 0 
Koks iz črnega premoga SO 28.000 36 190 760 89 13 700 67 0 
Rjavi premog BK 2.300 1 2 10 11 < 1 3 6 0 
Briketi rjavega premoga BB 25.000 38 98 100 160 8 5 96 < 1 
Kurilno olje–ekstra lahko HE 7.000 29 54 42 27 4 10 32 0 
Lahko kurilno olje HL 7.000 29 54 42 27 4 10 32 0 
Zemeljski plin EG 3.000 5 12 490 93 1 440 53 0 
Tekoči plin FG 7.000 29 54 42 27 4 10 32 0 

 
 
Tabela 20.9 Smernice za emisije oz. emisijske faktorje kotlarn na les 
 Pojasnilo:  emisije, ki se nanašajo na suhe dimne pline in 13 vol. % O2 
 

Ogljikov monoksid (CO) > 2 MW 

< 2 MW 

100 

250 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

Dušikovi oksidi (NOx) sekanci 

lubje 

150 

200 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

Organske snovi (CxHy) > 4 MW 

< 4 MW 

4 

6 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

Prah multiciklon 

RG-kondenzacija 

elektrofilter 

tekstilni filter 

150 

40-50 

20-40 

< 10 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

Žveplov dioksid (SO2) sekanci 

lubje 

12 

25 

kg/TJHu 

kg/TJHu 

 
 
Tabela 20.10  Priporočeni letni izkoristki za posamične peči, kotle etažnih in centralnih ogrevanj za preračun med končno 
  in koristno energijo 
 
  Pojasnilo:       A...stari kotli,   B...obstoječi kotli,   N...novi kotli 
 

 Posamične peči Kotli za etažno ogrevanje Kotli za centralno 
ogrevanje 

 A B N A B N A B N 
Lesna polena 
Sekanci suhi 
Sekanci vlažni 
Lesni briketi 
Slama 
Črni premog 
Črni premog – briketi 
Koks iz črnega premoga 
Rjavi premog 
Briketi rjavega premoga 
Kurilno olje – ekstra lahko 
Lahko kurilno olje 
Zemeljski plin 
Tekoči plin 

46 
 
 

47 
 

47 
47 
47 
47 
47 
55 
 

57 
57 

51 
 
 

52 
 

49 
49 
49 
49 
49 
60 
 

64 
64 

58 
 
 

59 
 

50 
51 
51 
50 
51 
69 
 

71 
71 

50 
50 
 

50 
 

50 
50 
50 
50 
50 
64 
 

66 
66 

54 
56 
 

54 
 

53 
53 
53 
53 
53 
72 
 

74 
74 

66 
70 
 

66 
 

55 
56 
56 
55 
56 
76 
 

78 
78 

47 
49 
47 
47 
45 
46 
46 
46 
46 
46 
63 
63 
65 
65 

52 
55 
53 
52 
48 
49 
49 
49 
49 
49 
71 
68 
73 
73 

65 
69 
65 
65 
56 
53 
54 
54 
53 
54 
75 
74 
77 
77 
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Tabela 20.11   Priporočljivi letni izkoristki kotlarn na les 
 

Kotlarna na les Zgorevanje 

Konvencionalna 

Z grelnikom vode (Economiser) 

Z napravo za kondenzacijo dimnih plinov 

83% 

90% 

97% 
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21 Določitev nazivne toplotne moči 
 

Nazivna toplotna moč Q& N je toplotna moč, ki je v kotlu dovedena kotlovski vodi pri nazivnem obratovanju kurišča. Le-to 
lahko direktno izmerimo s toplotnim števcem: 

 

Q& N = (TVL – TRL ) cPW  W
m&  (A 16) 

 
Nazivna toplotna moč se lahko določi tudi iz izkoristka kotla, kurilnosti in zgorelega masnega toka goriva: 

 

Q& N = ηk Hu Bm&  (A 17) 
 

Če zgoreli masni tok goriva ni poznan, se lahko določi posredno z meritvijo razmernika zraka in volumenskega toka 
zgorevalnega zraka VL oz. suhih dimnih plinov VAGtr. Iz enačbe 
 

minL

trAG
B V 

)u1(V
m

λ
+

=
&

&  (A 18) 

 
sledi 

 

minL

tr
kN V

)u1(AGV
Q

λ
η +

⋅=
&

&
 (A 19) 

 

kje pomenijo:  Q& N  = nazivna toplotna moč  [kW] 

   TVL = temperatura predtoka  [°C] 

   TRL = temperatura povratka  [°C] 

   cPW = specifična toplota vode = 4,182  [kJ/kg K] 

  W
m&  = masni tok (kotlovske) vode  [kg/s] 

  ηk = izkoristek kotla  [ - ] 

   Hu = kurilnost (spodnja)  [kJ/kg] 

  Bm&  = masni tok vlažnega goriva  [kg/s] 

  trAGV&  = volumen suhih dimnih plinov  [Nm3/s] 

   u = vlažnost lesa  [ - ] 

   λ = razmernik zraka  [ - ] 

   VLmin = stehiometrični volumen zgorevalnega zraka = 4,58 [Nm3/kgatro] 

 
Volumenskega toka suhih dimnih plinov ni mogoče direktno izmeriti. Z meritvijo hitrosti na primer s pomočjo pitotove cevi 
in ob poznavanju sestave dimnih plinov dobimo masni tok vlažnih dimnih plinov. Preračun na suhe dimne pline zahteva 
poznavanje vlažnosti dimnih plinov, ki se ali ugotavlja v dimnih plinih ali pa se določi s pomočjo vlažnosti lesa. 
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22 Določitev masnega toka goriva   
 
Masni tok vlažnega goriva mB je za nek kotel podan z nazivno toplotno močjo QN, z izkoristkom kotla in kurilnostjo Hu. 
 

u 442,23,18
u1Q

1000
3600

H 

Q
m

k

N

Uk

N
B −

+
==

λλ

&&
&    [ kg/h ] (A 20) 

           . 
kjer pomeni:  QN = nazivna toplotna moč [kW] 
 
   ηk = izkoristek kotla [ - ] 
 
  Hu = kurilnost (spodnja) [kJ/kg] 
 
  u = vlažnost lesa [ - ] 
 

Potrebni masni tok goriva za proizvodnjo želene nazivne toplotne moči je močno odvisen od vlažnosti lesa oziroma od 
kurilnosti goriva. 
 

 
 

Slika 22.1 Odvisnost masnega toka goriva od nazivne toplotne moči 
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23 Določitev količine zgorevalnega zraka 
 
Količina zgorevalnega zraka, se pravi volumenski tok zgorevalnega zraka VL odgovarja približno volumenskemu toku 
suhih dimnih plinov: 

 

  AGtrL V  V && ≈    (A 21) 
 

Iz tega po enačbi (A 4) izhaja: 
 

  )u 422,23,18(

VQ
 V minL

k

N
L −
=

λ
η

&
&

   [Nm3/h]   (A 22) 

 

kjer pomeni:   LV&  = količina zgorevalnega zraka  [Nm3/h] 
   

  AGtrV&  = volumenski tok suhih dimnih plinov, pri = °C, 1˙013 mbar [Nm3/s] 
   

  Q& N =  nazivna toplotna moč  [kW] 
 
   ηk = izkoristek kotla  [ - ] 
 
   λ =   razmernik zraka  [ - ] 
 
   VLmin = stehiometrični volumen zgorevalnega zraka = 4,58 [Nm3/kgatro] 
 
   u = vlažnost lesa  [ - ] 
 

 
 
Slika 23.1 Odvisnost količine zgorevalnega zraka od nazivne toplotne moči in razmernika zraka 
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Količina zgorevalnega zraka za proizvodnjo želene nazivne toplotne moči je približno v enaki meri odvisna od razmernika 
zraka in od kurilnosti oz. vlažnosti lesa. 
 

 
 
Slika 23.2 Odvisnost količine zgorevalnega zraka od nazivne toplotne moči in vlažnosti lesa 
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24 Določitev volumenskega toka dimnih plinov  
 
Volumenski tok dimnih plinov ogrevanja na les v suhem stanju pri normalnih pogojih (0°C, 1.013 mbar) za proizvodnjo 
določene nazivne toplotne moči odgovarja približno potrebni količini zgorevalnega zraka. 

 

AGtrV&   ≈  LV&   [Nm3/h]    (A 23) 
 
Volumenski tok dimnih plinov v obratovalnem stanju VAG, se pravi vlažnih dimnih plinov pri  določeni temperaturi dimnih 
plinov in okoliškem tlaku lahko določimo s preračunom suhih dimnih plinov na vlažne (glej poglavje 19.5) in s 
preračunom z normalnih pogojev na obratovalne pogoje: 
 

 AGtrV&  = LV&  f 
p

013,1
273

T273 AG+   [m3/s]    (A 24) 

 
kjer pomeni: LV&  = količina zgorevalnega zraka  [Nm3/h] 
 
 

trAGV& = volumenski tok suhih dimnih plinov, pri °C, 1.013 mbar  [Nm3/s] 

 
 AGV& =  volumenski tok vlažnih dimnih plinov, pri obratovalnih pogojih [m3/s] 

 
 f = faktor za preračun vlažnih v suhe dimne pline   [ - ] 
 
 TAG = temperatura dimnih plinov   [°C] 
 
 p = tlak okolice   [mbar] 
 

 
 
Slika 24.1 Odvisnost volumenskega toka dimnih plinov v obratovalnem stanju od nazivne toplotne moči  
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25 Določitev izkoristka kotla brez sevalnih izgub 
 

Za izračun izkoristka kotla se določi vsebnost energije posameznih komponent dimnih plinov. Izhajajoč iz zgorevalne 
formule za les se lahko izračunajo termične in kemične izgube dimnih plinov. Nussbaumer in Good [110] sta podala 
poenostavljeno formulo za lesna goriva, ki daje za tehnično uporabo dovolj visoko natančnost. V območju CO < 0,5 vol. 
%, CO2  > 5 vol. %, temperatura dimnih plinov < 400°C velja za izkoristek kotla ηf: 

 
ηf  = 100 – Vterm – Vkem  [%]   (A 25) 
 

kjer pomeni: Vterm = termične izgube s toploto dimnih plinov   [%] 
 
 Vkem  = kemične izgube zaradi nepopolnega zgorevanja  [%] 
 

u 2442,0
100

300.18

u 02,0
COCO

122
39,1 )TT(

V
2

uA

term

−

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

+
+

+−

=
  [%]   (A 26) 

 

 
2442,0

100
300.18

800.11

COCO

122
V

2
kem

−+
=

  [%]   (A 27) 

 
 

Lambda λ: COCO
4,20

CO 4,0O21
21

22 +
=

+−
=λ  

 
Če se namesto CO2 meri O2:   CO2  =  0,98 (21 - O2) – 0,61 CO    [vol. %] 
 
 
kjer pomeni:  TA = temperatura dimnih plinov [°C] 
 
  TU = temperatura okolice [°C] 
 
  O2 = koncentracija kisika [vol. %] 
 
  CO2 = koncentracija ogljikovega dioksida [vol. %] 
 
  CO = koncentracija ogljikovega monoksida [vol. %] 
 
  u = vlažnost lesa, glede na absolutno suh les [% atro] 
 
 
Ta metoda daje primerljive vrednosti z izračunom po DIN 4702. Je pa bistveno enostavnejša od izračuna po DIN, 
formula pa se po potrebi lahko prilagodi za izračun goriv, katerih sestava odstopa od lesa [110]. Hitra ocena številskih 
vrednosti se lahko izvede tudi grafično  s pomočjo odgovarjajočih nomogramov, slika 25.1. 
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Slika 25.1 Nomogrami za določitev izkoristka kotla z  ηf  = 100 – Vterm – Vkem  [%] 
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26 Določitev srednjega letnega izkoristka 
 
Z izračunom v nadaljevanju lahko izračunamo srednji letni izkoristek ηa  z natančnostjo približno  +/- 5%, če je na 
razpolago toplotni števec v kotlovskem krogu. Srednji letni izkoristek je odvisen od izgub, časovne obremenjenosti α in 
od srednje stopnje obremenjenosti kotla L. Izračun izhaja iz kurišča, katerega izkoristek kotla ηk bazira na povprečnih 
obratovalnih parametrih. Za kurišča z drugačnimi obratovalnimi parametri se izkoristek kotla ηk prilagodi s pomočjo 
korekcijskih členov. S časovno obremenjenostjo α, izkoristkom kotla ηk in srednjo stopnjo obremenjenosti  L se lahko 
izračuna srednji letni izkoristek  ηa [17, 111]. 
 
Predpostavi se, da je  izkoristek kotla ηk po celotnem območju obremenitev konstanten. Večji relativni delež sevalnih 
izgub pri obratovanju z delnimi obremenitvami se kompenzira z nižjimi temperaturami dimnih plinov: 
 
Časovna obremenjenost α 
 

vključen

ilnobratova

t

t

kurišča tivključenos čas
čas ilnobratova

==α   [-] 

 
Čas vključenosti kurišča zajema dejanska časa obratovanja in obratovalne pripravljenosti (vzdrževanje sloja žerjavice) 
kotla od pričetka kurjenja na začetku ogrevalnega obdobja do izklopa na koncu ogrevalnega obdobja. Časa obratovanja 
in obratovalne pripravljenosti se praviloma registrirata s števcem obratovalnih ur ali s SPS-krmiljenjem. 
 
 
Izkoristek kotla ηk 

 
Izkoristek kotla ηk za avtomatska kurišča na lesne sekance s sledečimi obratovalnimi parametri je: 
 
Obratovalni parametri: Temperatura dimnih plinov TAG =   120°C  
    
   Razmernik zraka λ =   1,6 
 
   Vlažnost lesa u =   60%atro   
 
   Izkoristek kotla brez sevalnih izgub ηf =   93% 
 
   Sevalne izgube qS =   1,5% 
 
   Izkoristek kotla ηk =   ηf - qS = 93 – 1,5 = 91,5% 
 
Razliko med dejanskimi in predpostavljenimi sevalnimi izgubami qS = 1,5% lahko direktno prištejemo ali odštejemo 
izkoristku kotla ηk. Če sevalne izgube niso poznane, lahko vzamemo, da so približno polovico izgub obratovalne 
pripravljenosti qB. Za drugačne obratovalne parametre veljajo sledeče korekturne vrednosti: 
 
na vsakih ∆ u  =   10% vlažnejši les  → 0,4% manjši izkoristek kotla  ηk 
 
na vsakih ∆ λ  =   0,1  večji razmernik zraka  → 0,6% manjši izkoristek kotla  ηk 
 
na vsakih ∆ TAG =   10°C višje temp. dimnih plinov  → 1,0% manjši izkoristek kotla  ηk 
 
Korekturne vrednosti veljajo tudi v nasprotnem smislu. 
 
 
Srednja stopnja obremenjenosti L 
 
Srednjo stopnjo obremenjenosti L, s katero kurišče v povprečju deluje ves obratovalni čas, lahko izračunamo na sledeč 
način: 
 

iobratovalnt  moč toplotna nazivna
WZ

L
⋅

∆
=  100  [%] 

 
kjer pomeni: ∆ WZ   =   končno stanje toplotnega števca – začetno stanje toplotnega števca [kW h] 
 tobratovalni   =   obratovalni čas kurišča  [h] 
 nazivna toplotna moč       [kW] 
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Izgube obratovalne pripravljenosti qB 
Izgube obratovalne pripravljenosti qB pri modernih kotlih srednjih velikosti so približno 3%. Kot smernice veljajo za druge 
velikosti kotlov: 
 

 Moderni kotli Starejši kotli 
> 300 kW qB ≤ 3% - 1% < 4% - 1,5% 

< 300 kW qB ≥ 3% - 5% > 4% - 6% 

 
Srednji letni izkoristek ηa 
S časovno obremenjenostjo α, izkoristkom kotla ηk, izgubami obratovalne pripravljenosti qB in določeno stopnjo 
obremenjenosti  L se s spodnjo formulo lahko izračuna srednji letni izkoristek  ηa, glej spodnjo sliko: 
 

α
α

ηηα −
+

=
1

L
q

1

1

B
k  [%]     (A 30) 

 
kjer je: α =   časovna obremenjenost  [ - ]
 ηk =   izkoristek kotla  [%] 
 qB =   izgube obratovalne pripravljenosti 
 L =   srednja stopnja obremenjenosti 

 
Primer izračuna 
 
Toplotni števec 
 
Razlika, odčitana na toplotnem števcu 
za eno ogrevalno obdobje: 
 
∆WZ = 997.647 kW h 
 

 
 
Kurišče 
Nazivna toplotna moč   700 kW 
Razmernik zraka    λ = 1,6 
Temperatura dimnih plinov  TAG = 120°C 
Vlažnost lesa     u = 60% 
Sevalne izgube    qS = 1,5% 
Izgube obratovalne pripravljenosti qB = 2,0% 
Trajanje obratovanja   ogrevalno obdobje 
Obratovalni čas    2.036 h 
 

 
Izračun časovne obremenjenosti α: 
Trajanje obratovanja: ogrevalno obdobje od 15. septembra do 4. aprila = 202 dni = 4.848 h; obratovalni čas: 2.036 h 
 

42,0
h  848.4
h  000.2
==α  

 
Določitev izkoristka kotla ηk: 
 
Izkoristek kotla brez sevalnih izgub ηf  =  93% (določitev z nomogramom slika 25.1) 
 
Sevalne izgube qS    =  1,5% 
 
Izkoristek kotla ηk = 93% - 1,5%  =  91,5% 
 
 
 
 
 
 
Izračun srednje stopnje obremenjenosti L: 

 
 
 
 
Izračun srednjega letnega izkoristka ηa: 
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%70100
h 036.2kW 700

kWh 647.997
L =

⋅
=  

 

%0,88

42,0
42,01

%70
%2

1

1
 %5,91a =

−
⋅+

=η
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27 Vprašalnik za priključne podatke odjemalca toplote 
(posnetek energijskega stanja hišnega priključka) 

 
Posnetek energijskega stanja hišnega priključka 

 
List 1 od 2 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 Nepremičnina  
 Oznaka:________________________________________ Hišna številka:__________________  
 Naslov:________________________________________ 
 Naselje/Kraj:________________________________________ 
 
 Lastnik 
 Ime:________________________________________ 
 Naslov:________________________________________ Telefon:__________________  
 Naselje/Kraj:________________________________________ Fax:__________________ 
 
 Upravnik 
 Ime:________________________________________ 
 Naslov:________________________________________ Telefon:__________________ 
 Naselje/Kraj:________________________________________ Fax:__________________ 
  
 Kontaktna oseba:_____________________________________________ 
 
 Objekt:  Enodružinska hiša   Večstanovanjski objekt      Obstoječi objekt     Novogradnja 
 
    Število nadstropij:_____________         Število stanovanj:________________ 
 
 Čas priključitve:  takoj    srednjeročno (do 5 let)  dolgoročno (do 10 let) 
 Gradnja:  povečava    obnova/izolacija    nič 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Potrebna energija 
Letna poraba energije za ogrevanje vključno ali izključno s pripravo sanitarne tople vode (STV): 
 
  vklj. STV: brez STV: 

 Kurilno olje ____________________   l/leto      
 

 Plin ____________________   m3/h       
 

 Les ____________________   prm/leto   
 

 Elekrična energija ____________________   kW h/leto   
 
    Ogrevan volumen:____________________   m3 
 
 Leto izgradnje objekta:____________________  prosto stoječ  prizidan 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Proizvodnja toplote 
 
 Tip kotla:____________________ Letnik:__________________    
 
 Toplotna moč kotla:____________________   kW Opombe:__________________________________________ 
 
 Rok sanacije:____________________ __________________________________________ 
 
 Ekspanzijska naprava:   odprta         zaprta             avtomatska               tlačna posoda 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Skladiščna naprava 
  
 Prostornina:______________________   litrov   znotraj   zunaj 
 
 Dimenzije rezervoarja:______ x ______ x ______   d x š x v  (m)   jeklo   umetna snov 
  
 Rok sanacije:  Stanje:   dobro   potrebna sanacija 
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Posnetek energijskega  stanja hišnega priključka 

 
List 2 od 2 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
  
 Uporaba:   opustitev    demontaža   nova uporaba prostora 
  
 Provizorij:   da     ne 
 
 Servisna firma:________________________________________________________ 
 
Dimnik 
 

Tip:   zidan   jeklen Višina:  m 
      

Stanje:   dobro   potrebna sanacija Notranji presek: / cm 
      

Opomba:    Notranji premer  cm 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ogrevanje sanitarne vode 
 
 Število stanovalcev:_______________________  Volumen:________________ litrov 
 
 Tip:_______________________ 
 
 Energetski vir: Poleti:_______________________ 
 
  Pozimi:_______________________ 
 
 Obtočna črpalka: obstaja   da    ne 
 
 Opomba:______________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Porazdelitev toplote, oddaja toplote 
 
 Število ogrevalnih krogov:  ______________________ 
 
 Sistem oddaje toplote:    talno gretje 
 
    radiatorji 
   
  max. predtok/ max. povratek pri projektirani temperaturi __________ °C/ __________ °C  
 
    grelnik zraka 
 
  max. predtok/ max. povratek pri projektirani temperaturi __________ °C/ __________ °C 
 
    prezračevalne naprave 
 
     z vračanjem odpadne toplote 
 
     brez vračanja odpadne toplote 
 
  max. predtok/ max. povratek pri projektirani temperaturi __________ °C/ __________ °C 
____________________________________________________________________________________________________________
  
Priključek na omrežje daljinskega ogrevanja 
 
Skica: mesto ogrevalne centrale, možni vstop toplovoda v objekt 
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28 Primer: predpis postopka za merjenje mase industrijskega 
lesa 

 
Priloga 
 
k dobavni pogodbi o predprodaji  z dne  
 
sklenjeni z ............. 
 
 
PREDPIS POSTOPKA ZA MERJENJE MASE INDUSTRIJSKEGA LESA 
 
 
1. Splošno 

 
Določitev prodajne mase s pooblaščencem kupca je pogoj za absolutno pravilno izvedbo postopka in popolno 
možnost kontrole. 
 
Za merjenje sme biti pooblaščeno le izšolano in zanesljivo osebje. 
 
 

2. Ugotavljanje dobavne mase 
 
Tehtanje se opravi takoj po vstopu industrijskega lesa v predelovalno obrat. Celotni merilni postopek (ugotavljanje 
dobavne mase, odvzem vzorcev za ugotavljanje suhe snovi, določitev vsebnosti suhe snovi) naj se izvede 
kontinuirano v istem prostoru,  tako da se preprečijo motnje zaradi zunanjih vplivov (vremenski vplivi itd.). 
 
Teža vsake dobave se ugotavlja kot neto masa pri vstopu v predelovalni obrat z avtomatsko mostno tehtnico 
(območje tehtanja 50 ton, natančnost tehtanja 20 kg). 
 
Če dolžina tehtalne ploščadi ne zadošča za tehtanje vozil za prevoz dolgega lesa, se lahko po odobritvi urada za 
kontrolo meril s pooblaščencem dogovori za merjenje osnega pritiska. 
 
Če eno polnjenje vozila vsebuje les različnih obračunskih kategorij, jih je treba tehtati ločeno po kategorijah. 
 
Rezultate tehtanja je potrebno dokumentirati s tehtalnim listom, ki ga izpiše tiskalnik tehtnice. 
 
 

3. Odvzem vzorcev za ugotavljanje vsebnosti suhe snovi 
 

Odvzem vzorca se opravi v času ugotavljanja mase na prostoru, zaščitenim pred vremenskimi vplivi, s specialnim, 
za ta namen prirejenim verižnim frezalom.  
 
Vzorec se vzame kot zbirni vzorec, sestavljen iz najmanj 10 reprezentativnih elementov celotne dobave; zajeti mora: 
 
- celotno dolžino lesa, pri čemer se izvzame oba konca (najmanj v dolžini 50 cm), 

 
- karakterističen prerez (z vbodom frezala do sredine hloda ali s polovičnim ali celotnim prečnim rezom z žago). 

 
 
Pri jemanju vzorcev s frezalom so te zahteve izpolnjene z diagonalnim jemanjem vzorcev vzdolž ene strani tovora in 
z upoštevanjem merila za omejevanje globine frezanja. 
 

 
4. Shranjevanje vzorcev 
 

Vzorce je treba označiti tako, da ne more priti do zamenjave. Merjenje vsebnosti suhe snovi naj se opravi takoj po 
odvzemu vzorca. Če to iz organizacijskih razlogov izjemoma ni možno, je vzorce treba shraniti v zrakotesne zaprte 
posode, da je izključena možnost spremembe vsebnosti suhe snovi pred izvedbo analize. 
 
 

5. Merjenje vsebnosti suhe snovi 
 

Merjenje vsebnosti suhe snovi se izvaja po metodi Darr (DIN 52 183). Zbirni vzorec vsake dobave je pred meritvijo 
treba dobro premešati v ustrezni posodi. Iz tako premešanega vzorca se najmanj 100 g (natančnost tehtanja 0,1 g) 
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snovi da v sušilno posodo (aluminijasta skleda),  ki se nato najmanj 12 ur suši v sušilni komori z obtočnim zrakom 
temperature 103°C. Po tem času se vzorec ponovno stehta. 
 
Vsebnost suhe snovi T v % se izračuna po formuli 
 

T100
(g)  snovi sveže masa vhodna

(g)  snovi posušene masa
=   [%] 

 
6. Ugotavljanje dejanske mase suhega materiala 
 

Masa suhega materiala G0 za posamezno dobavo se izračuna iz mase svežega materiala Gu in vsebnosti suhe 
snovi T po formuli  
 

)kg(
100

T
G  G u0 =  

 
7. Odstopanja od predpisanega postopka 
 

so možna v posameznih primerih v dogovoru s pooblaščenci za kontrolo meril, če njihova posledica ni padec 
natančnosti meritev. 
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29 Tabela za določanje specifičnih hidravličnih upornosti R za 
vodo 70°C in brezšivne jeklene cevi 

 
Tabela je preračunana s formulami iz poglavja 5.7.1 z naslednjimi konstantami: 
 
Temperatura vode: 70°C 
 
Gostota: 977,7 kg/m3 
 
Kinematična viskoznost: 4,14 . 10 -7 m2/s 
 
Hrapavost cevi: 0,01 mm 
 
Notranji premer cevi: DIN 2448 za brezšivne jeklene cevi 
 
 
 



Priročnik za projektiranje                                                                                                                        Dodatek 

231 

 

Imenska DN [mm] 
Notranji premer cevi [mm] 

25 
28,5 

32 
37,2 

40 
43,1 

50 
54,5 

65 
70,3 

80 
82,5 

100 
107,1 

125 
131,7 

150 
159,3 

200 
206,5 

250 
260,4 

R [Pa/m]             

10 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

303 
0,135 

8,9 

626 
0,164 

13 

933 
0,182 

16 

1.759 
0,214 

22 

3.490 
0,255 

32 

5.363 
0,285 

40 

10.786 
0,34 

57 

18.731 
0,391 

75 

31.092 
0,443 

96 

61.957 
0,526 

135 

114.561 
0,611 

183 

12 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

336 
0,15 

11 

694 
0,181 

16 

1.034 
0,201 

20 

1.948 
0,237 

28 

3.864 
0,283 

39 

5.936 
0,315 

49 

11.930 
0,376 

69 

20.708 
0,432 

91 

34.360 
0,49 
117 

68.436 
0,581 

165 

126.485 
0,675 

223 

14 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

367 
0,164 

13 

757 
0,198 

19 

1.128 
0,22 

24 

2.124 
0,259 

33 

4.211 
0,308 

48 

6.466 
0,344 

58 

12.989 
0,41 

82 

22.539 
0,47 
108 

37.385 
0,533 

139 

74.428 
0,631 

195 

137.511 
0,734 

263 

16 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

396 
0,177 

15 

817 
0,213 

22 

1.216 
0,237 

27 

2.289 
0,279 

38 

4.535 
0,332 

54 

6.962 
0,37 

67 

13.980 
0,441 

95 

24.251 
0,506 

125 

40.214 
0,573 

161 

80.033 
0.679 

225 

147.821 
0,789 

304 

18 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

424 
0,189 

17 

873 
0,228 

25 

1.299 
0,253 

31 

2.445 
0,298 

43 

4.842 
0,354 

61 

7.431 
0,395 

76 

14.916 
0,47 
108 

25.868 
0,539 

142 

42.884 
0,611 

183 

85.319 
0,724 

256 

157.540 
0,84 
345 

20 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

450 
0,2 
20 

926 
0,242 

29 

1.378 
0,268 

35 

2.593 
0,316 

49 

5.133 
0,376 

69 

7.877 
0,419 

86 

15.805 
0,498 

121 

27.403 
0,572 

160 

45.419 
0,647 

205 

90.336 
0,766 

287 

166.764 
0,89 
387 

22 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

475 
0,212 

22 

977 
0,255 

32 

1.454 
0,283 

39 

2.734 
0,333 

54 

5.412 
0,396 

77 

8.302 
0,441 

95 

16.654 
0,525 

135 

28.868 
0,602 

177 

47.839 
0,682 

227 

95.124 
0,807 

318 

175.563 
0,937 

429 

24 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

499 
0,222 

24 

1.026 
0,268 

35 

1.527 
0,297 

43 

2.870 
0.35 

60 

5.679 
0,416 

84 

8.711 
0,463 

105 

17.468 
0,551 

148 

30.273 
0,631 

195 

50.157 
0,715 

250 

99.711 
0,846 

350 

183.992 
0,982 

471 

26 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

522 
0,233 

26 

1.074 
0,281 

39 

1.597 
0,311 

47 

3.001 
0,365 

65 

5.936 
0,434 

92 

9.103 
0,484 

114 

18.251 
0,576 

162 

31.624 
0,66 
213 

52.387 
0,747 

273 

104.121 
0,883 

381 

192.095 
1,02 
513 

28 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

545 
0,243 

29 

1.119 
0,293 

42 

1.664 
0,324 

51 

3.127 
0,381 

71 

6.184 
0,453 

100 

9.482 
0,504 

124 

19.007 
0,599 

176 

32.928 
0,687 

231 

54.538 
0,777 

295 

108.375 
0,919 

413 

199.909 
1,07 
556 

30 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

566 
0,252 

31 

1.163 
0,304 

45 

1.730 
0,337 

55 

3.249 
0,396 

77 

6.424 
0,47 
108 

9.849 
0,523 

134 

19.738 
0,622 

189 

34.188 
0,713 

249 

56.618 
0,807 

318 

112.488 
0,954 

445 

207.462 
1,11 
599 

35 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

618 
0,275 

37 

1.268 
0,332 

54 

1.885 
0,367 

66 

3.539 
0,431 

91 

6.994 
0,512 

128 

10.719 
0,57 
159 

21.472 
0,677 

224 

37.179 
0,775 

294 

61.551 
0,877 

376 

122.237 
1,04 
526 

225.363 
1,2 

707 

40 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

666 
0,297 

43 

1.367 
0,357 

62 

2.031 
0,395 

76 

3.811 
0,464 

105 

7.527 
0,551 

148 

11.534 
0,613 

184 

23.094 
0,728 

259 

39.975 
0,834 

340 

66.162 
0,943 

435 

131.346 
1,11 
607 

242.084 
1,29 
815 

45 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

712 
0,317 

49 

1.459 
0,382 

71 

2.168 
0,422 

87 

4.067 
0,495 

120 

8.030 
0,588 

169 

12.302 
0,654 

209 

24.624 
0,777 

295 

42.611 
0,889 

386 

70.508 
1,01 
494 

139.931 
1,19 
689 

257.837 
1,38 
925 

50 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

755 
0,336 

55 

1.548 
0,405 

80 

2.299 
0,448 

98 

4.311 
0,525 

135 

8.509 
0,623 

190 

13.032 
0,693 

235 

26.076 
0,822 

331 

45.113 
0,941 

433 

74.632 
1,06 
553 

148.074 
1,26 
771 

272.775 
1,46 

1.035 

55 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

796 
0,355 

61 

1.632 
0,427 

89 

2.423 
0,472 

109 

4.543 
0,553 

150 

8.965 
0,656 

210 

13.728 
0,73 
260 

27.461 
0,866 

367 

47.499 
0,991 

480 

78.565 
1,12 
613 

155.838 
1,32 
854 

287.015 
1,53 

1.146 

60 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

836 
0,372 

68 

1.713 
0,448 

98 

2.543 
0,495 

120 

4.766 
0,581 

165 

9.402 
0,688 

232 

14.396 
0,765 

286 

28.789 
0,908 

403 

49.786 
1,04 
527 

82.332 
1,17 
673 

163.272 
1,39 
938 

300.649 
1,6 

1.258 

65 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

874 
0,389 

74 

1.791 
0,468 

107 

2.658 
0,518 

131 

4.981 
0,607 

180 

9.823 
0,719 

253 

15.038 
0,799 

312 

30.065 
0,948 

439 

51.983 
1,08 
575 

85.953 
1,23 
734 

170.417 
1,45 

1.022 

313.748 
1,67 

1.370 

70 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

911 
0,406 

81 

1.866 
0,488 

116 

2.769 
0,539 

142 

5.188 
0,632 

195 

10.229 
0,749 

274 

15.657 
0,832 

339 

31.296 
0,987 

476 

54.103 
1,13 
622 

89.443 
1,28 
795 

177.303 
1,5 

1.106 

326.373 
1,74 

1.482 

75 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

947 
0,422 

87 

1.939 
0,507 

126 

2.877 
0,56 
153 

5.388 
0,656 

211 

10.622 
0,777 

295 

16.256 
0,864 

365 

32.486 
1,02 
513 

56.152 
1,17 
670 

92.818 
1,32 
856 

183.959 
1,56 

1.191 

338.572 
1,81 

1.595 

80 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

982 
0,437 

93 

2.009 
0,525 

135 

2.981 
0,581 

165 

5.583 
0,68 
226 

11.002 
0,805 

317 

16.836 
0,895 

391 

33.640 
1,06 
550 

58.137 
1,21 
719 

96.087 
1,37 
917 

190.405 
1,62 

1.275 

350.386 
1,87 

1.708 

85 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.016 
0,452 

100 

2.078 
0,543 

144 

3.083 
0,6 

176 

5.771 
0.703 

242 

11.372 
0,832 

339 

17.400 
0,925 

418 

34.759 
1,1 

587 

60.064 
1,25 
767 

99.259 
1,41 
979 

196.662 
1,67 

1.361 

361.850 
1,93 

1.822 

90 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.049 
0,467 

107 

2.145 
0,561 

154 

3.181 
0,62 
188 

5.955 
0,725 

257 

11.731 
0,859 

360 

17.948 
0,954 

445 

35.849 
1,13 
625 

61.938 
1,29 
816 

102.345 
1,46 

1.041 

202.744 
1,72 

1.446 

372.994 
1,99 

1.936 

95 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.081 
0,481 

113 

2.210 
0,578 

163 

3.277 
0,638 

199 

6.134 
0,747 

273 

12.082 
0,884 

382 

18.482 
0,982 

472 

36.909 
1,16 
662 

63.763 
1,33 
865 

105.349 
1,5 

1.102 

208.666 
1,77 

1.532 

383.843 
2,05 

2.050 

100 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.112 
0,495 

120 

2.273 
0,594 

173 

3.371 
0,656 

211 

6.308 
0,768 

289 

12.424 
0,909 

404 

19.003 
1,01 
499 

37.944 
1,2 

700 

65.542 
1,37 
913 

108.279 
1,54 

1.165 

214.441 
1,82 

1.618 

394.420 
2,1 

2.164 

110 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.172 
0,522 

133 

2.396 
0,626 

192 

3.552 
0,692 

234 

6.646 
0,809 

320 

13.084 
0,958 

448 

20.009 
1,06 
553 

39.942 
1,26 
776 

68.979 
1,44 

1.012 

113.935 
1,62 

1.290 

225.587 
1,91 

1.790 

414.836 
2,21 

2.394 

120 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.230 
0,548 

147 

2.514 
0,657 

211 

3.726 
0,726 

257 

6.969 
0,849 

352 

13.716 
1 

493 

20.974 
1,11 
607 

41.856 
1,32 
852 

72.270 
1,51 

1.111 

119.350 
1,7 

1.415 

236.257 
2 

1.964 

434.373 
2,32 

2.625 
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Imenska DN [mm] 
Notranji premer cevi [mm] 

25 
28,5 

32 
37,2 

40 
43,1 

50 
54,5 

65 
70,3 

80 
82,5 

100 
107,1 

125 
131,7 

150 
159,3 

200 
206,5 

250 
260,4 

R [Pa/m]             

130 
Masni tok [kg/h] 

Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.286 
0,573 

160 

2.627 
0,687 

230 

3.893 
0,758 

281 

7.280 
0,887 

384 

14.325 
1,05 
537 

21.900 
1,16 
662 

43.695 
1,38 
928 

75.433 
1,57 

1.210 

124.553 
1,78 

1.541 

246.505 
2,09 

2.138 

453.137 
2,42 

2.857 

140 
Masni tok [kg/h] 

Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.340 
0,597 

174 

2.736 
0,715 

250 

4.055 
0,79 
305 

7.580 
0,923 

417 

14.911 
1,09 
582 

22.794 
1,21 
717 

45.468 
1,43 

1.005 

78.481 
1,64 

1.310 

129.567 
1,85 

1.668 

256.381 
2,17 

2.312 

471.214 
2,51 

3.089 

150 
Masni tok [kg/h] 

Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.392 
0,62 
188 

2.842 
0,743 

270 

4.211 
0,82 
329 

7.870 
0,958 

449 

15.478 
1,13 
627 

23.658 
1,26 
773 

47.182 
1,49 

1.082 

81.426 
1,7 

1.410 

134.412 
1,92 

1.795 

265.921 
2,26 

2.488 

488.675 
2.61 

3.322 

160 
Masni tok [kg/h] 

Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.443 
0,642 

202 

2.944 
0,77 
290 

4.362 
0,849 

353 

8.151 
0,993 

482 

16.028 
1.17 
673 

24.495 
1,3 

829 

48.842 
1,54 

1.160 

84.279 
1,76 

1.510 

139.104 
1,98 

1.922 

275.158 
2,33 

2.664 

505.581 
2,7 

3.556 

170 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.492 
0,664 

216 

3.044 
0,796 

309 

4.509 
0,878 

377 

8.423 
1,03 
514 

16.561 
1,21 
718 

25.307 
1,35 
884 

50.453 
1,59 

1.238 

87.048 
1,82 

1.611 

143.657 
2,05 

2.050 

284.120 
2,41 

2.840 

521.980 
2,78 

3.791 

180 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.539 
0,686 

230 

3.140 
0,821 

329 

4.652 
0,906 

401 

8.689 
1,06 
547 

17.080 
1,25 
764 

26.097 
1,39 
940 

52.019 
1,64 

1.316 

89.739 
1,87 

1.712 

148.082 
2,11 

2.178 

292.830 
2,48 

3.017 

537.917 
2,87 

4.026 

190 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.586 
0,706 

244 

3.235 
0,846 

350 

4.791 
0,933 

425 

8.947 
1,09 
580 

17.586 
1,29 
810 

26.866 
1,43 
997 

53.545 
1,69 

1.394 

92.359 
1,93 

1.814 

152.390 
2,17 

2.307 

301.309 
2,56 

3.194 

553.429 
2.95 

4.261 

200 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.631 
0,727 

258 

3.327 
0,87 
370 

4.927 
0,959 

450 

9.200 
1,12 
614 

18.078 
1,32 
856 

27.617 
1,47 

1.053 

55.032 
1,74 

1.472 

94.914 
1,98 

1.916 

156.590 
2,23 

2.436 

309.574 
2,63 

3.372 

568.549 
3,03 

4.497 

220 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.719 
0,766 

287 

3.504 
0,916 

410 

5.189 
1,01 
499 

9.687 
1,18 
680 

19.030 
1,39 
949 

29.066 
1,54 

1.167 

57.903 
1,83 

1.630 

99.846 
2,08 

2.120 

164.696 
2,35 

2.695 

325.524 
2,76 

3.728 

597.722 
3,19 

4.971 

240 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.803 
0,803 

315 

3.675 
0,961 

451 

5.440 
1,06 
549 

10.153 
1,24 
748 

19.941 
1,46 

1.042 

30.453 
1,62 

1.281 

60.651 
1,91 

1.789 

104.565 
2,18 

2.325 

172.453 
2,46 

2.954 

340.783 
2,89 

4.089 

625.628 
3,34 

5.446 

260 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.884 
0,839 

344 

3.839 
1 

492 

5.682 
1,11 
599 

10.602 
1,29 
815 

20.817 
1,52 

1.135 

31.786 
1,69 

1.395 

63.292 
2 

1.948 

109.099 
2,28 

2.531 

179.903 
2,56 

3.215 

355.435 
3,02 

4.444 

652.420 
3,48 

5.922 

280 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

1.962 
0,874 

373 

3.997 
1,04 
534 

5.915 
1,15 
649 

11.034 
1,34 
883 

21.662 
1,59 

1.229 

33.070 
1,76 

1.510 

65.836 
2,08 

2.107 

113.467 
2.37 

2.738 

187.080 
2,67 

3.477 

369.548 
3,13 

4.804 

678.223 
3,62 

6.400 

300 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

2.038 
0,908 

403 

4.149 
1,08 
575 

6.140 
1,2 

699 

11.452 
1,39 
951 

22.477 
1,65 

1.323 

34.311 
1,82 

1.626 

68.294 
2,15 

2.268 

117.686 
2,45 

2.945 

194.012 
2,77 

3.739 

383.177 
3,25 

5.165 

703.139 
3,75 

6.879 

350 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

2.217 
0,987 

477 

4.512 
1,18 
680 

6.674 
1,3 

826 

12.443 
1,52 

1.123 

24.410 
1,79 

1.561 

37.251 
1,98 

1.916 

74.114 
2,34 

2.671 

127.673 
2,66 

3.466 

210.417 
3 

4.398 

415.427 
3,52 

6.071 

762.085 
4,07 

8.080 

400 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

2.385 
1,06 
551 

4.850 
1,27 
786 

7.173 
1,4 

954 

13.367 
1,63 

1.296 

26.214 
1,92 

1.800 

39.995 
2.13 

2.209 

79.543 
2,51 

3.076 

136.989 
2,86 

3.990 

225.716 
3,22 

5.061 

445.494 
3,78 

6.982 

817.029 
4,36 

9.287 

450 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

2.542 
1,13 
627 

5.169 
1,35 
893 

7.643 
1,49 

1.083 

14.238 
1,73 

1.470 

27.912 
2,04 

2.041 

42.577 
2,26 

2.503 

84.653 
2,67 

3.484 

145.754 
3,04 

4.517 

240.107 
3,42 

5.727 

473.771 
4,02 

7.897 

868.692 
4,63 

10.499 

500 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

2.692 
1,2 

703 

5.471 
1,43 

1.000 

8.089 
1,58 

1.213 

15.064 
1,83 

1.645 

29.522 
2,16 

2.283 

45.025 
2,39 

2.799 

89.493 
2,82 

3.894 

154.056 
3,21 

5.047 

253.737 
3,62 

6.396 

500.545 
4,25 

8.814 

917.603 
4,9 

11.715 

550 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

2.835 
1,26 
779 

5.760 
1,51 

1.108 

8.514 
1,66 

1.344 

15.851 
1,93 

1.822 

31.056 
2,27 

2.526 

47.356 
2,52 

3.097 

94.104 
2,97 

4.306 

161.962 
3,38 

5.578 

266.715 
3,8 

7.067 

526.035 
4,46 

9.735 

964.162 
5,14 

12.933 

600 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

2.972 
1,32 
856 

6.036 
1,58 

1.217 

8.920 
1,74 

1.475 

16.604 
2,02 

1.999 

32.524 
2,38 

2.771 

49.587 
2,64 

3.396 

98.514 
3,11 

4.719 

169.524 
3,54 

6.111 

279.127 
3,98 

7.740 

550.410 
4,67 

10.658 

1.008.679 
5,38 

14.155 

650 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

3.103 
1,38 
934 

6.301 
1,65 

1.326 

9.311 
1,81 

1.607 

17.328 
2,11 

2.177 

33..934 
2,48 

3.016 

51.730 
2,75 

3.695 

102.749 
3,24 

5.133 

176.784 
3,69 

6.645 

291.042 
4,15 

8.414 

573.806 
4,87 

11.583 

1.051.402 
5,61 

15.380 

700 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

3.230 
1,44 

1.012 

6.557 
1,71 

1.436 

9.688 
1,89 

1.740 

18.025 
2,2 

2.356 

35.292 
2,58 

3.262 

53.793 
2,86 

3.996 

106.828 
3,37 

5.549 

183.776 
3,83 

7.181 

302.515 
4,31 

9.091 

596.332 
5,06 

12.511 

1.092.534 
5,83 

16.607 

750 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

3.353 
1,49 

1.090 

6.804 
1,78 

1.547 

10.052 
1,96 

1.873 

18.699 
2,28 

2.535 

36.603 
2,68 

3.509 

55.787 
2,96 

4.298 

110.767 
3,49 

5.965 

190.527 
3,97 

7.719 

313.592 
4,47 

9.769 

618.078 
5,24 

13.440 

1.132.239 
6,04 

17.836 

800 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

3.471 
1,55 

1.168 

7.044 
1,84 

7.657 

10.404 
2,03 

2.007 

19.351 
2,36 

2.715 

37.874 
2,77 

3.757 

57.716 
3,07 

4.600 

114.579 
3,61 

6.383 

197.061 
4,11 

8.257 

324.312 
4,62 

10.448 

639.122 
5,42 

14.370 

1.170.658 
6,25 

19.067 

850 
Masni tok [kg/h] 
Hitrost [m/s] 
Zastojni tlak [Pa] 

3.587 
1,6 

1.247 

7.276 
1,9 

1.768 

10.746 
2,09 

2.141 

19.984 
2,43 

2.896 

39.106 
2,86 

4.005 

59.588 
3,17 

4.903 

118.277 
3,73 

6.802 

203.398 
4,24 

8.797 

334.708 
4,77 

11.129 

659.257 
5,59 

15.303 

1.207.908 
6,44 

20.299 
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30 Običajne enote in preračuni 
 
Tabela 30.1 Običajne masne enote za lesno gorivo. Preračun glej v tabeli 30.2 
 

 
Simbol 

 
Pomen 

m3 
 
fm 
 
nm3 
 
prostorninski meter  

kubični meter (trdna lesna masa brez vmesnega prostora), 1 m3 = 1 fm ≈ 2,5...2,8 nm3 
 
kubični meter (trdna lesna masa brez vmesnega prostora), 1 fm = 1 m3 ≈ 2,5...2,8 nm3 
 
nasuti kubični meter (z vmesnimi prostori) = 0,7 fm = 0,7 m3 

 

1x1x1 m zloženih lesnih polen (z vmesnimi prostori)  = 0,7 fm = 0,7 m3 
 
 
Tabela 30.2 Tabela za preračunavanje (smernice za les z W= 15%, glej tabelo 12.9) 
 

 
 

 
Mehki les WH 

smreka/jelka 

 
Trdi les 

bukev 

Goli 
1 m3 = 1fm 
 
                                 odgovarja....... 
 

2,5...2,8 nm3 
1,4 prostorninskega metra (prm) 

550 kg lesa 
200 l ekstra lahkega kurilnega olja 

2.000 kW h            7.200 MJ 

2,5...2,8 nm3 
1,4 prostorninskega metra (prm) 

750 kg lesa 
280 l ekstra lahkega kurilnega olja 

2.800 kW h            10.080 MJ 
Sekanci 
1 nasuti kubični meter (nm3) 
 
                                 odgovarja...... 
 

0,36 m3  (fm) 
0,5 prostorninskega metra (prm) 

160 - 200 kg lesa 
70 l ekstra lahkega kurilnega olja 

700 kW h            2.520 MJ 

0,36 m3  (fm) 
0,5 prostorninskega metra (prm) 

250 - 270 kg lesa 
100 l ekstra lahkega kurilnega olja 

1.000 kW h            3.600 MJ 

Preračunski faktorji 
 
Predpone in njihove oznake 
 

kilo 

mega 

giga 

tera 

peta 

exa 

k 

M 

G 

T 

P 

E 

103 

106 

109 

1012 

1015 

1018 

 
Enote za energijo in moč 
 

Joule   J 
 

za energijo, delo in 
količino toplote 

Watt    W za moč, energijski tok, 
toplotni tok 

V Nemčiji so kot predpisane enote obvezne od 1978. Kalorija in iz 
nje izvedene enote kot je enota črnega premoga ali enota surove 
nafte se uporabljajo še kot pomožne enote. 
 

1 Joule (J) = Newton meter (Nm) = 1 Watt sekunda (Ws) 
 
Preračunski faktorji   
 

  kJ kcal kW h  
1 kilojoule kJ 1 0,2388 0,000278  
1 kilokalorija kcal 4,1868 1 0,001163  
1 kilovatna ura kW h 3.600 860 1  

Številke se nanašajo na kurilno 
vrednost 

1 kg enote črnega 
premoga 

SKE 29.308 7.000 8,14   

1 kg enote surove nafte RÖE 41.868 10.000 11,63   
 

megavatna ura 1 MW h = 1.000 kW h 
gigavatna ura 1 GW h = 1 milijon kW h 
teravatna ura 1 TW h = 1 milijarda kW h 
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Pomembna uvodna pripomba: Opisi načeloma 
sledijo opredelitvi QM-Kotlarne na les. Kjer se zdi 
potrebno, so podane navedbe, ki so specifične za 
posamezno državo. 

Bivalentno postrojenje za proizvodnjo toplote 
Kombinirana proizvodnja toplote z dvema vrstama 
goriva, npr. les in olje. 
Ciljna vrednost Vrednost, ki je bila dosežena pri 
primerljivih uspešnih projektih. Če se pri zahtevi 
kakovosti navede ciljno vrednost, to pomeni, da je treba 
stremeti k tej vrednosti. Lahko pa obstajajo dobri razlogi 
za odstopanja od te ciljne vrednosti. Vendar pa je treba 
odstopanja utemeljiti. (Nasprotno pa se mejne vrednosti 
mora doseči oziroma se jih ne sme preseči.) 
Dolžina trase [Trm] Vsota vseh delnih odsekov 
trase toplovodnega omrežja vključno s trasami v 
stavbah (v metrih trase)-Trm (glej tudi »toplovodno 
omrežje«). 
Faze projekta QM-Kotlarne na les deli potek projekta 
na naslednjih 6 faz projekta: 
1. Predhodna študija 
2. Idejno projektiranje 
3. Načrtovanje razpisa  
4. Razpis in oddaja del 
5. Izvedba del in prevzem  
6. Optimizacija obratovanja 
CH/DE/AT/SI: Glej pri posameznih geslih. 
Glavni projektant Projektant, ki investitorju 
odgovarja za kakovost celotne naprave. Za projektiranje 
v skladu z QM-Kotlarne na les mora biti glavni 
projektant v načrtu kakovosti vedno imenovan. 
Idejno projektiranje Faza projekta, v kateri se 
izdela idejni projekt (IDP) in določi rešitev projekta. 
CH Ustreza pravilniku SIA 108 [21] delna faza 31 

«Predhodni projekt» 
DE Ustreza HOAI [22] faza 3 «Idejni načrt (Sistemsko 

in integracijsko projektiranje)» 
AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – 

inženirskih pisarn Avstrije  [23]: «Idejni načrt 
(Sistemsko in integracijsko projektiranje)» 

SI Ustreza Pravilniku o projektni in tehnični 
dokumentaciji [43]. 

Izračun gospodarnosti po anuitetni metodi 
Anuitetna metoda, opisana v smernici VDI-Richtlinie 
2067 [25], dopušča združevanje enkratnih plačil in 
investicij ter tekočih plačil s pomočjo anuitetnega 
faktorja v določenem časovnem obdobju. 
Izvedba in prevzem Faza projekta, v kateri poteka 
realizacija naprave. 
CH Ustreza pravilniku SIA 108 [21] Faza 5 

«Realizacija» 
DE Ustreza HOAI [22] Faza 8 «Nadzor objektov 

(nadzor gradnje)» 
AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – 

inženirskih pisarn Avstrije  [23]: «Strokovni nadzor 
gradnje (Nadzorovanje gradnje)», «Prevzem» in 
«Revizija» 

SI Delno ustreza ZGO-1 [42], Razdelek «Gradnja» 

Kakovost Razmerje realizirane kakovosti 
materialnega ali nematerialnega predmeta (tukaj 
kotlarne na les) do zahtev kakovosti (praviloma gre za 
vsoto posameznih zahtev). Dobra kakovost tukaj torej 
pomeni, da realizirana toplarna na les izpolnjuje vse 
zahteve kakovosti, dogovorjene v okviru Načrta 
kakovosti. 
Karakteristika obremenitve Krivulja, ki kaže 
potrebno toplotno moč v odvisnosti od zunanje 
temperature. Tukaj so lahko prikaže sestav različnih 
odjemalcev toplote ali načinov odjema toplote. 
Kontrola kakovosti Tekoče kontrola kakovosti med 
potekom projekta, predvsem ob zaključku (zaključna 
kontrola), ali je zahtevana kakovost, dogovorjena v 
načrtu kakovosti, znotraj dogovorjenih toleranc. 
Mejna vrednost Vrednost, ki se jo mora doseči 
oziroma ne sme preseči (glej tudi «ciljna vrednost»). 
Mejniki QM-Kotlarne na les postavlja 5 mejnikov za 
zagotavljanje kakovosti ob zaključku najpomembnejših 
faz projekta: 
1. Uvajanje QM-Kotlarne na les in načrtovanja 

kakovosti, kot zaključek 1. faze projekta 
2. Kontrola in vodenje kakovosti na stopnji predhodnih 

študij, kot zaključek 2. faze projekta 
3. Kontrola in vodenje kakovosti na stopnji projekta za 

razpis, kot zaključek 3. faze projekta 
4. Kontrola in vodenje kakovosti na stopnji prevzema, 

kot zaključek 5. faze projekta 
5. Kontrola kakovosti ob zaključku QM-Kotlarne na les 

po enem letu obratovanja kot zaključek 6. faze 
projekta. 

Monovalentno postrojenje za proizvodnjo 
toplote Proizvodnja toplote z enim samim gorivom, 
npr. lesom. 
Načrtovanje razpisa Faza projekta v kateri se (po 
potrebi v več stopnjah načrtovanja) pripravi projekt za 
razpis (PZR) in projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD). 
CH Ustreza v pravilniku SIA 108 [21] delnim fazam 32 

«Gradbeni projekt», 33 «Postopek pridobivanja 
dovoljenj, projekt razgrnitve» in «Priprava razpisne 
dokumentacije» v delni fazi 41 

DE Ustreza v HOAI [22] fazam 4 «Načrtovanje za 
pridobitev dovoljenj» in 5 «Izvedbeno 
načrtovanje» 

AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – 
inženirskih pisarn Avstrije  [23]: « Načrtovanje za 
pridobitev dovoljenj» in «Izvedbeno načrtovanje» 

SI  Delno ustreza izdelavi projekta za razpis in 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenje s 
pridobivanjem projektnih pogojev in soglasij po 
ZGO-1 [42]  

Navodila za kakovost [1] Sestavni del načrta 
kakovosti s podrobnim opisom zahtev kakovosti, v 
skladu s standardnim QM-Kotlarne na les, vključno z 
napotki za postopek in delo. 
Naprava za pripravo tople vode Naprava za 
ogrevanje tople vode (sanitarne tople vode). To je lahko 
zbiralnik (zbiralnik – grelec vode, bojler) ali pretočni 
grelec. 
Otpimizacija obratovanja Z optimizacijo 
obratovanja se po predaji naprave investitorju 
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sistematično preverja in optimira delovanje naprave. 
Optimiranje obratovanja sodi pri QM-Kotlarne na les v 
področje odgovornosti podjetij izvajalcev pod vodstvom 
glavnega projektanta. 
CH Ustreza pravilniku SIA 108 [21] «Optimizacija 

obratovanja» v delni fazi 61 
DE Ni eksplicitno opisano, najbliže HOAI [22] faza 9 

«Oskrba objekta in dokumentacija» 
AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – 

inženirskih pisarn Avstrije  [23]: Najbliže fazi 
«Oskrba objekta in dokumentacija». 

SI Ni eksplicitno opisano, možna primerjava s 
poskusnim obratovanjem po ZGO-1 [42] 

Načrt kakovosti Dokument, v katerem se pred 
realizacijo naprave določi zahteve kakovosti (vključno 
instrumentacija, merilne metode in toleranca) in 
odgovornosti. Q - Načrt kakovosti je sestavljen iz dveh 
dokumentov: 
– Osnovni dokument, ki se ga pripravi pri uvajanju QM-

Kotlarne na les v 1. mejniku 
– Dodatni dokument, ki se ga pripravi za vsak nadaljnji 

mejnik QM-Kotlarne na les 
Načrtovanje kakovosti Nedvoumna določitev 
zahtev kakovosti vključno z odgovornostmi, 
instrumentacijo, merilnimi metodami in toleranco v 
načrtu kakovosti. Zagotovitev, da posamezne zahteve, 
navedene v načrtu kakovosti ustrezajo priznanim 
pravilom gradbeništva in aktualnemu stanju tehnike. 
Nasuti kubični meter [prm3] Količina sekancev v 
nasutem stanju z volumnom 1 m3. 
CH Kubični meter sekancev / Schnitzelkubikmeter 

[nm³] 
Pooblaščenec za kakovost Zagotavlja, da se 
določi, uresniči in vzdržuje sistem upravljanja kakovosti 
«QM-Kotlarne na les». Njegove dejavnosti so: 
načrtovanje, vodenje in kontrola kakovosti. 
Poenostavljena različica QM-Kotlarne na les 
brez 3. in 4. mejnika 
Običajno QM-Kotlarne na les obsega 5 mejnikov. Pri 
poenostavljeni različici odpadeta 3. in 4. mejnik. Vendar 
pa je pogoj za to, da 
– se pri 2. mejniku izbere standardno vezavo 

kotla (ta pogoj lahko odpade, če se hidravlična 
in regulacijska rešitev, ki jo je izbral projektant, 
opiše enako podrobno, kot standardne vezave, 
in je ta rešitev v celoti priložena 2. mejniku),  

– so moči, pretoki in temperature določene že v 
mejniku 2, 

– opis situacije v 2. mejniku že izpolnjuje vse 
zahteve kakovosti 3. mejnika (to zagotovi glavni 
projektant). 

Priporočljivo le za 
– naprave s toplovodnim omrežjem in zahtevano 

skupno toplotno močjo manjšo kot 250 kW, 
– naprave brez toplovodnega omrežja in 

zahtevano skupno toplotno močjo manjšo kot 
500 kW. 

Poslovni načrt Osnovni dokument za oceno 
možnosti uspeha podjetja (tukaj gradnje kotlarne na 
les). Poslovni načrt služi kot podlaga za odločanje za 
osebe in podjetja, ki želijo sodelovati pri projektu. Nudi 
informacije o nastajanju podjetja, tržni situaciji, finančni 
potrebi, možnostih dobička, tveganju, itd. 

Predhodna študija Faza projekta, v kateri se določi 
tista različica projekta, ki najbolj ustreza postavljenim 
zahtevam. 
CH Ustreza pravilniku SIA 108 [21] faza 2 

«Predhodna študija» 
DE Ustreza HOAI [22] faza 2 «Predhodno 

projektiranje (Priprava projekta in projektiranja)» 
AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – 

inženirskih pisarn Avstrije  [23]: « Predhodno 
projektiranje (Priprava projekta in projektiranja)»  

SI  Smiselno delno ustreza Idejni zasnovi po 
Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji [43] 

Prevzem a) Uvrstitev v potek projekta: Prevzem sledi 
po dokončanju naprave in izvedenih zagonskih 
preizkusih oz. poskusnem obratovanju, torej proti koncu 
faze »Izvedba in prevzem«. 
CH Ustreza «Načrtovanju in izvedbi prevzemov» v 

skladu s pravilnikom SIA 108 [21] v delni fazi 53 
«Zagon, zaključek» 

DE Ustreza «Strokovnemu prevzemu» v skladu z 
HOAI [22] v fazi 8 «Nadzor objektov (nadzor 
gradnje)» 

AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih birojev – 
inženirskih birojev Avstrije [23]: «Prevzem» 

SI Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 [42] 
b) Pravni pomen: Ko izvajalec javi, da je 
zgradil/dokončal napravo (ter da ima izdelan projekt 
izvedenih del - SI), mora naročnik v določenem roku 
izvesti prevzem oziroma (SI) vložiti pri upravnem 
organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje, zahtevo za 
izdajo uporabnega dovoljenja. Ko naročnik začne 
uporabljati napravo, morebiti velja rok št. 2. Če se te 
roke zamudi, velja, da se je napravo prevzelo s tihim 
sporazumom. (SI – če investitor ne vloži zahteve za 
izdajo uporabnega dovoljenja, jo lahko vloži izvajalec). 
S prevzemom naprave prične teči garancijski rok, 
odgovornost za postavljeno napravo pa preide od 
izvajalca na naročnika. Zaradi občutnih pomanjkljivosti 
se lahko zavrne prevzem do odprave pomanjkljivosti. 
(SI – pristojni upravni organ lahko po tehničnem 
pregledu izda uporabno dovoljenje, zavrne izdajo, 
odredi odpravo pomanjkljivosti ali odredi poskusno 
obratovanje). 
CH pravilnik SIA 118 [30], Art. 157-164 (rok 1 = 30 

dni, rok 2 ni predviden) 
DE VOB/B [31]  § 12 (rok 1 = 12 delovnih dni, rok 2 = 

6 delovnih dni) 
AT ÖNORM A 2060 [41] 
SI  Delno ustreza tehničnemu pregledu po ZGO-1 

[42], sam prevzem s strani  
Priključna gostota [(MWh/a)/Trm] Vsota letne 
potrebe po toploti odjemalcev toplote [MWh/a], deljena 
z dolžino trase [Trm]. 
AT Toplotna zasedenost 
Priprava tople vode Ogrevanje tople vode 
(sanitarne tople vode). 
Projekt za izvedbo (PZI) Projekt, ki tvori osnovo za 
izvedbo naprave. 
CH Ustreza pravilniku SIA 108 [21] delna faza 51 

«Izvedbeni projekt» 
DE Ni razlike med projektom za razpis in projektom za 

izvedbo (se pojavi v HOAI [22] le v fazi 5 
«Izvedbeno projektiranje», ne pa v fazi 8 «Nadzor 
objektov (nadzor gradnje)») 

AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – 
inženirskih pisarn Avstrije  [23]: Ni razlike med 
projektom za razpis in projektom za izvedbo 
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SI Ustreza izdelavi PZI po Pravilniku o projektni in 
tehnični dokumentaciji [43] 

Projekt za razpis (PZR) Projekt, ki tvori osnovo za 
pripravo razpisa. 
CH Ustreza pravilniku SIA 108 [21] «Priprava razpisne 

dokumentacije» v delni fazi 41 
DE Ustreza HOAI [22] faza 5 «Načrtovanje izvedbe» 

(ni razlike med projektom za razpis in projektom 
za izvedbo) 

AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – 
inženirskih pisarn Avstrije  [23]: «Načrtovanje 
izvedbe» (ni razlike med projektom za razpis in 
projektom za izvedbo). 

SI Ustreza izdelavi PZR po Pravilniku o projektni in 
tehnični dokumentaciji [43] 

Projektno upravljanje kakovosti (PUK) 
Zagotavlja, da se pri časovno omejenem projektu, pri 
katerem sodeluje več podjetij, zagotovi in preveri 
določena kakovost. PUK-a ne smemo mešati z 
vodenjem kakovosti za podjetja (certifikacija po 
standardih ISO 9000) in s testiranjem vzorcev izdelkov 
(tipsko testiranje). PUK pa se seveda lahko uporablja v 
okviru certificiranih sistemov vodenja kakovosti za 
podjetja, ki sodelujejo pri projektu. (QM-Kotlarne na les 
je PUK). 
QM-Kotlarne na les Sistem projektnega upravljanja 
kakovosti toplarn na les, ki so ga izdelale Švica, deželi  
Baden-Württemberg in Bavarska ter Avstrija v okviru 
čezmejnega projekta. V središču projekta je strokovna 
zasnova, projektiranje in realizacija naprave za 
proizvodnjo toplote ter toplovodnega omrežja. 
Pomembni kriteriji kakovosti so visoka varnost 
obratovanja, natančna regulacija, dobre lastnosti glede 
čistoče zraka in gospodarna logistika goriva. Cilj 
projekta je energetsko učinkovito, okolju prijazno in 
gospodarno obratovanje celotne naprave. 
Razpis in oddaja Faza projekta, v kateri se razpiše 
in odda razpisani projekt. 
CH Ustreza v pravilniku SIA 108 [21] fazi 4 «Razpis» 

brez «Priprave razpisne dokumentacije» v delni 
fazi 41 

DE Ustreza HOAI [22] faza 6 «Priprava oddaje» in 
faza 7 «Sodelovanje pri oddaji» 

AT Splošni pogoji poslovanja Tehničnih služb – 
inženirskih pisarn Avstrije  [23]: «Priprava oddaje» 
in «Sodelovanje pri oddaji» 

SI Delno ustreza izdelavi projekta za razpis (PZR) po 
Pravilniku o projektni in tehnični dokumentaciji [43] 

Standardne vezave kotlov [11] [12] Zbirka 
konfiguracij postrojenj/naprav v skladu s standardi QM-
Kotlarne na les. 
Število obratovalnih ur s polno močjo kotla 
na les Kazalnik se izračuna iz proizvodnje toplote 
[kW h/a] (v skladu s toplotnim števcem) deljene z 
nazivno močjo kotla na les [kW] (v skladu z 
dogovorom). 
Število obratovalnih ur s polno močjo 
odjemalcev toplote Kazalnik se izračuna iz letne 
potrebe po toploti odjemalcev toplote [kW h/a] deljene z 
največjo zahtevano toplotno močjo odjemalcev toplote  
[kW] (oboje sta vhodna podatka za projektiranje). Ta 
kazalnik se lahko določi tudi za posameznega 
odjemalca toplote ali različne vrste odjema toplote 
(ogrevanje prostora, topla voda, procesna toplota, itd.). 

Toplovodno omrežje Je sestavljeno iz: 
– glavnega voda/ vodov 
– odcepov/stranskih vodov oz. vej 
–  priključnih vodov za hišne priključke. 
Dolžina trase toplovodnega omrežja izhaja iz vsote 
vseh delnih odsekov trase teh vodov. Za izračun 
srednjega specifičnega padca tlaka je merodajna 
dolžina cevi (predtok + povratni tok) najbolj neugodnih 
delov trase, torej najbolj neugoden del osnovnega voda 
+ najbolj neugoden del stranskih vodov + najbolj 
neugoden priključni vod za hišni priključek. 
Praviloma je to pot do najbolj oddaljenega 

odjemalca toplote. 
Upravljanje kakovosti (QM) Vse dejavnosti, ki 
določajo zahteve kakovosti in odgovornosti ter jih 
uresničujejo s pomočjo načrtovanja, vodenja in kontrole 
kakovosti. 
Urejeni letni diagram potrebne toplotne moči 
Krivulja potrebne toplotne moči, prikazana v času 
enega leta. Površina pod letno karakteristiko ustreza 
letni potrebni toploti. To površino se lahko razdeli na 
različne odjemalce toplote, vrste odjema toplote ali 
proizvajalce toplote. 
Urejeni letni diagram zunanjih temperatur 
Vsota pogostnosti dnevne srednje vrednosti zunanje 
temperature, prikazana za obdobje enega leta. 
Površina pod letno karakteristiko (vsota pogostnosti 
razlike med zunanjo in notranjo temperaturo) ustreza 
stopinjskemu dnevnemu primanjkljaju (enota: Kdan). Te 
se lahko določi za različne vrednosti meje ogrevanja in 
notranje temperature v prostoru.  
Vodenje kakovosti Določitev ukrepov pri poteku 
projekta, ki zagotovijo pravočasno odkritje in korekcijo 
odstopanj od kakovosti. 
Vzorec razpisa za kotel na les [13] Razpisna 
dokumentacija v skladu s standardi QM-Kotlarne na les. 
Zahteve kakovosti Pri QM-Kotlarne na les so to 
posamezne zahteve za kakovost kotlarne na les. 
Zahteve kakovosti za toplarno na les so podrobno 
določene v Navodilih za kakovost, za načrtovano 
toplarno na les pa se jih določi v Načrtu kakovosti. 
Značilna ogrevana površina Vsota vseh nad- in 
podzemnih etažnih površin, pri katerih je za koriščenje 
potrebno gretje ali hlajenje. Izračuna se bruto ogrevalna 
površina, to pomeni, iz zunanjih mer vključno z zidovi in 
parapeti. Za odstopajoče temperature prostorov, visoki 
stropi itd. obstajajo korekcijski faktorji, ki so specifični za 
vsako državo. Kot približek se lahko kot ogrevano  
površino upošteva ogrevano bruto etažno površino. 
CH Priporočilo SIA 180/4 «Energetski kazalnik» [37] 
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