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UÈINKOVITO Z

 ENERGIJO

Spo{tovani bralci,
^eprav vsebina predprazni~nega biltena ne odstopa od 

sicer{nje, smo se v uredni{tvu odlo~ili, da bo tokratni uvodnik 
nekoliko lahkotnej{i. Spregovorili bomo predvsem o va{ih 
odzivih na anketo, ki smo jo prilo`ili prej{njemu biltenu. Delni 
rezultati ankete nas na eni strani veselijo in jih sprejemamo kot 
priznanje za  dosedanje delo, na drugi strani pa nas obvezujejo, 
da bilten konceptualno, kot smo si ga zamislili, nadaljujemo 
tudi v prihodnje. Od podro~ij, ki jih bilten pokriva, vas najbolj 
zanima u~inkovita raba energije, nekaj manj pa obnovljivi 
viri energije. Po sektorjih ima industrija veliko prednost pred 
javnim sektorjem. Najbolj vas zanimajo tehnolo{ke novosti, 
projekti dobre prakse in novosti iz zakonodaje,  za njimi pa ne 
zaostajajo veliko tudi razpisi, zanimivosti iz Slovenije in tujine 
in druge rubrike. ^e to primerjamo {e s podatkom, da vas 
skoraj polovica prebere tri ~etrtine biltena, lahko ugotovimo, 
da je bilten vsebinsko primeren za tako {irok krog bralcev. 
Od letos, ko smo prevzeli tudi obnovljive vire energije in 
kvalificirano proizvodnjo energije, se je obseg prejemnikov 
biltena skoraj potrojil. Seveda pa s posamezno {tevilko ne 
moremo ustre~i vsem hkrati. Ob tem bi vas radi opozorili 
tudi na prenovljene spletne strani Agencije, na katerih boste 

morda na{li odgovore tudi na tista vpra{anja, ki jih v biltenu 
ne najdete oziroma jih boste zaradi periodike izhajanja na{ega 
biltena tam na{li hitreje.

Tudi v tokratni {tevilki biltena bo lahko vsak na{el kaj zase, 
saj vam ponujamo intervju z dr`avnim sekretarjem za okolje 
na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo o spremenjeni 
uredbi o taksi od CO2, nove informacije o izvajanju projekta 
GEF in predstavitev daljinskega sistema na lesno biomaso v 
Preddvoru. Z zakonodajnega podro~ja ob{irneje predstavljamo 
predpise za manj{e kotle in tri predpise v pripravi, ki so del 
harmonizacije slovenske zakonodaje z EU. 

Na zastavljeno anketno vpra{anje o vsebinah, ki jih po gre-
{ate, smo dobili vrsto razli~nih odgovorov, ki so povezani z 
va{o orga ni za cijo oziroma z delom, ki ga opravljate. Skupni 
ime no valec pa so va{e `elje, da bi predstavili ({e) ve~ primerov iz  
prakse. Ve~ kot dva projekta je v takem biltenu te`ko pred sta viti, 
lahko pa nas opozorite na projekte, ki smo jih morda prezrli.

Va{i odgovori pa so pokazali, da smo na pravi poti in da 
zastavljeno delo lahko nadaljujemo tudi v prihodnje. 

Franc Beravs, direktor AURE

Vsem bralcem biltena “U~inkovito z 
energijo” `elimo prijetne praznike 
in uspe{no leto 2003!

Uredni{tvo biltena
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NOVICE AURE

Priprava novih predpisov za 
gospodinjstva

Naprave, ki se uporabljajo v gospodinjstvih, opazno 
vplivajo na energetske bilance in na obremenjevanje okolja. 
Zato v dr`avah ~lanicah EU skrbijo za na~rtno izbolj{anje 
njihove energetske u~inkovitosti. To dosegajo s sprejemanjem 
ustreznih predpisov (tako o minimalnih dovoljenih izkoristkih 
kot o opremljanju gospodinjskih naprav z energetskimi 
nalepkami) in z dogovarjanjem s proizvajalci naprav, ki naj 
bi poskrbeli, da bodo rabile ~im manj energije. Pri tem je 
treba najprej poskrbeti za gospodinjske naprave, ki so veliki 
porabniki energije. 

Pri predpisih za dolo~anje minimalnih dovoljenih 
izkoristkov so po toplovodnih ogrevalnih kotlih na teko~e ali 
plinasto gorivo in hladilnih napravah zdaj na vrsti predstikalne 
naprave za fluorescen~ne sijalke. V okviru sprejetih predpisov 
smo hladilnike, pralne, su{ilne in pomivalne stroje ter `arnice 
in sijalke z energetskimi nalepkami oskrbeli `e pred leti, 
zdaj moramo z njimi opremiti {e predstikalne naprave za 
fluorescen~ne sijalke, klimatske naprave in elektri~ne pe~ice. 

Projekt “GEF - sistemi daljinskega 
ogrevanja na biomaso“ 

V okviru projekta »Odstranitev ovir za pove~ano izrabo 
biomase kot energetskega vira« je bil v za~etku novembra 
2002 objavljen razpis za izdelavo oziroma novelacijo 
treh {tudij izvedljivosti/investicijskih programov daljinskih 
ogrevanj na lesno biomaso. Razpisno dokumentacijo je 
prejelo 16 pravnih oz. fizi~nih oseb, ponudbe pa so poslali 
{tirje ponudniki. Izbrani izvajalec je dru`ba ApE – Agencija 
za prestrukturiranje energetike iz Ljubljane. Investicijski 
programi, ki bodo novelirani do konca januarja, so izbrani 
med identificiranimi projekti lokalnih skupnosti, ki so 
podpisale »Pismo o nameri«.

Priprava projektne dokumentacije se bo nadaljevala tudi 
leta 2003. V prvi polovici leta naj bi se {olali izvajalci {tudij 
izvedljivosti ter investicijskih projektov, ~emur bo sledil razpis 
za pripravo projektne dokumentacije za pribli`no dvajset 
projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Priprava 
projektne dokumentacije bo sofinancirana v okviru projekta 
GEF.

Podjetja oziroma lokalne skupnosti, ki so poslale »Pismo 
o nameri« na naslov AURE (28 interesentov), so novembra 
prejeli informacijske bro{ure o energetski rabi lesne biomase 
in navodilo »Tehni~no-gospodarska merila za daljinsko 
ogrevanje na lesno biomaso«. Na spletni strani AURE si lahko 
ogledate novo bro{uro Daljinsko ogrevanje Preddvora na 
lesno biomaso, ki je na voljo tudi v natisnjeni obliki.

V za~etku decembra je bil objavljen razpis za pripravo 
celovitega komunikacijskega na~rta, ki bi podprl izvajanje 
projekta GEF in izvedbo 1. faze tega na~rta. Prvi del 
komunikacijskega na~rta se nana{a na pet ob~in, ki se 
pripravljajo na izgradnjo sistema za daljinsko ogrevanje na 
lesno biomaso v obdobju 2003 – 2004. 

Komunikacijski cilji promocijskih dejavnosti v okviru 
projekta GEF so dose~i bolj{o ozave{~enost posameznih ciljnih 
skupin o prednostih izrabe biomase kot energetskega vira ter 
pove~ati informiranost prebivalcev v ob~inah, ki se pripravljajo 
na izgradnjo sistema za daljinsko ogrevanje na biomaso.

^e na~rtujete izvedbo sistema daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso ali se za take projekte zanimate, 
vas prosimo, da nas pokli~ete, in z veseljem vas bomo 
vklju~ili v projekt GEF. »Pismo o nameri« lahko po{ljete 
na naslov: Agencija Republike Slovenije za u~inkovito 
rabo energije, Dimi~eva 12, 1000  Ljubljana, faks: (01) 
300 69 91. Obve{~amo vas tudi, da bodo vsi javni 
razpisi v okviru projekta GEF v prihodnje objavljeni na 
doma~i strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo 
(www.gov.si/mop) ter Agencije RS za u~inkovito rabo 
energije (www.gov.si/aure). Informacije o projektu GEF: 
Damir Stani~i in Lojze [ubic, tel.: (01) 300 69 90, e-po{ta: 
damir.stanicic@gov.si in lojze.subic@gov.si .

Podlaga za sprejem teh treh predpisov je energetski zakon, 
za odredbi o energetskem ozna~evanju pa tudi pravilnik o 
energetskih nalepkah za dolo~ene vrste gospodinjskih aparatov 
(UL RS 104/2001). Priprava osnutka predpisa za predstikalne 
naprave je v sklepni fazi. Njegova obravnava v strokovni 
javnosti je zaklju~ena, tako da bo predpis kmalu pripravljen za 
sprejem in objavo. Osnutka odredb o energetskih nalepkah pa  
strokovna javnost {e obravnava. Izvajalec projekta bo oddal 
predloga teh predpisov do konca leta. Tako lahko pri~akujemo 
objavo teh predpisov na za~etku leta 2003.

Pri~akovani rezultati novih predpisov z zahtevami 
po minimalnih izkoristkih in energetskem ozna~evanju 
gospodinjskih aparatov so ve~plastni:
• izvajanje teh predpisov bo pomenilo izpolnjevanje enega 

od pogojev za ~lanstvo Slovenije v Evropski uniji;
• z energetskega vidika bodo rezultati koristni zaradi 

zmanj{anja porabe energije. V bilanci kon~ne porabe 
energije v RS po namenu potro{nje predstavlja “ostala raba” 
ve~ kot tretjino; pomemben del tega so gospodinjstva, 
tako da so izbolj{anja na tem podro~ju realna. Izbolj{anje 
energetskih razmer pa je tesno povezano z izbolj{anjem 
okoljevarstvenih (zmanj{anje CO2 in drugih emisij). 
Slovenija se je z mednarodnimi sporazumi obvezala, da bo 
emisije zmanj{ala;

• to je pomemben korak tudi za za{~ito kupcev, saj se bomo 
tako izognili nevarnosti, da bi slovenski trg postal “odpad” 
za energetsko neustrezne gospodinjske aparate. 

Na AURE pripravljamo osnutke naslednjih predpisov:
• odredbo o zahtevanih izkoristkih za predstikalne 

naprave za fluorescen~ne sijalke - prevzem direktive 
2000/55/ES,

• odredbo za energijsko ozna~evanje gospodinjskih 
klimatskih naprav - prevzem direktive EU 2002/31/EC 
in

• odredbo za energijsko ozna~evanje gospodinjskih 
elektri~nih pe~ic - prevzem direktive EU 2002/40/EC.
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INTERVJU

Intervju z dr`avnim sekretarjem na Ministrstvu za okolje, 
prostor in energijo mag. Radovanom Tavzesom

Zakaj se je ministrstvo odlo~ilo in pripravilo novo Uredbo o 

CO2 taksi?

Z namenom realizacije ukrepov, ki izhajajo iz obveznosti 
harmonizacije slovenske zakonodaje z evropsko na podro~ju 
varstva okolja (predvsem varstva zraka), bo  taksa (z 
vgrajenim mehanizmom oprostitev oziroma vra~ila takse) za 
obremenjevanje zraka z emisijami CO2 v prihodnje pomenila 
namenski vir financiranja realizacije ukrepov zmanj{evanja 
emisij CO2. Pomembno je poudariti, da obveznost zmanj{anja 
oz. omejitve toplogrednih plinov izhaja tako iz kjotskega 
protokola kot iz Okvirne konvencije ZN o spremembi 
podnebja. Dr`ava je zato obvezna oblikovati, izvajati in 
objaviti dr`avne programe ukrepov in politik zmanj{evanja 
toplogrednih plinov. 

Katere so bistvene spremembe in posledice, ki jih bo nova 

uredba imela na industrijske porabnike energije?

Dovoljenje za s takso neobremenjeno uporabo goriva 
dodeli Agencija RS za okolje po na~elu dr`avne pomo~i virom 
onesna`evanja. Dele` dosedanje dr`avne pomo~i zaradi 
visokih stro{kov obratovanja se z leti konstantno manj{a 
(za 8 odstotnih to~k letno do leta 2009). Spremenjena je 
tudi referen~na koli~ina emisij, ki je osnova za dodelitev 
dovoljenja za s takso neobremenjeno uporabo goriva. Po novi 
uredbi je koli~ina CO2 referen~nega leta enaka najve~ji letni 
obremenitvi zaradi emisij CO2, ki jo je povzro~ilo obratovanje 
naprave v obdobju od leta 1999 do leta 2002.

Oprostitev pla~ila takse zaradi stro{kov izvajanja investicij 
za zmanj{anje obremenjevanja okolja z emisijami CO2 za 
pokrivanje od 40 do 60% upravi~enih stro{kov pri investiciji, 
za katero ministrstvo na podlagi javnega razpisa izda 
dovoljenje gospodarski dru`bi ali samostojnemu podjetniku, 
so stro{ki zaradi:
• uvedbe soproizvodnje toplote in elektrike pri rekonstrukciji 

obstoje~e toplarne z najmanj 5 % prihrankom primarne 
energije, pri ~emer se za upravi~ene stro{ke {tejejo dodatni 
stro{ki rekonstrukcije v primerjavi s stro{ki primerljive 
konvencionalne toplarne,

• uvedbe kombiniranega cikla pri rekonstrukciji obstoje~e 
plinske turbine,

• izvedbe ukrepov u~inkovite rabe energije v obstoje~em 
industrijskem obratu, ~e je u~inek ukrepov letno zmanj{anje 
emisij CO2 za najmanj 5 %,

• rekonstrukcije obstoje~ih naprav za oskrbo naselij s 
toploto ali pri izvedbi drugih ukrepov pri oskrbi, z u~inkom 
zmanj{anja emisij CO2 za najmanj 7 %,

• zamenjave uporabe fosilnih goriv z obnovljivimi viri 
energije, kot so biomasa, son~na energija, geotermalna 
energija in drugo,

• izvedbe ukrepov zmanj{anja toplotnih izgub objektov, ~e 
je u~inek ukrepov letno zmanj{anje emisij CO2 za najmanj 
15 %, pri ~emer gre za zmanj{anje toplotnih izgub, ki je 
ve~je, kot ga dolo~ajo predpisi iz podro~ja toplotnih izgub 
objektov.

Nova uredba o CO2 taksi

Ali se bodo vsa finan~na sredstva zbrana iz naslova CO2 

takse vra~ala v obliki dr`avnih pomo~i podjetjem (porabljala 

namensko) ali le dodatno zbrana finan~na sredstva glede na 

novo uredbo?

Sorazmerno z  vsakoletnim zmanj{evanjem oprostitev pla   ~ila 
takse za pokrivanje visokih stro{kov poslovanja (ki se sklad no z 
novo uredbo zmanj{ujejo za 8 odstotkov letno) se bo so  raz-
 mer no temu vsako leto pove~eval obseg sredstev za po  kri  van je 
upravi~enih stro{kov investicij v zmanj{anje emisij CO2. 

Ali bodo zavezanci za pla~ilo takse le-to pla~evali le za del 

goriv, za katera nimajo dovoljenja za oprostitve (kot doslej) 

ali kot tro{arino ob vsakem nakupu goriva, ki jo bodo potem 

ob predlo`itvi dovoljenj dobili povrnjeno?

Ob vsakem nakupu goriv – energentov bo kupec moral 
pla~ati gorivo po ceni, ki bo vklju~evala tudi CO2 takso. Nato 
pa bo na Agenciji RS za okolje podal zahtevek za vra~ilo `e 
pla~ane takse ob predlo`itvi dovoljenja za uporabo goriva, 
ki ni obremenjeno s pla~ilom takse CO2, na podlagi katere 
se mu znesek `e pla~ane takse v roku 45 dni po izstavitvi 
zahtevka tudi izpla~a.

Kak{ne so spremembe pri oprostitvah v primeru 

kogeneracije? Ali se ohranjajo oprostitve na ra~un 

proizvedene el. energije in proizvedene preostale toplote?

Glede oprostitve na ra~un proizvedene elektri~ne energije 
in toplote v kogeneracijski napravi se mora lastnik naprave 
odlo~iti za eno od obeh vrst oprostitve. 

Kako je z `e izdanimi dovoljenji, ki pokrivajo oprostitve npr. 

do leta 2004 ali 2005?

Ta dovoljenja so veljavna in se jim z novo uredbo rok 
veljavnosti ne spreminja. Bodo pa po njihovem preteku 
odobritve oprostitve za uporabo goriva, ki ni obremenjeno 
s takso CO2, izena~ene s tistimi, ki bodo `e v letu 2003 
pridobivali dovoljenja za oprostitve po novi uredbi.

Damjan Zago`en, IJS-CEU
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PREDPISI ZA MANJ[E KOTLE

Izkoristki za nove toplovodne 
ogrevalne kotle

Odredba o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne 
ogrevalne kotle na teko~e ali plinasto gorivo (Ur.l. RS, {t. 
107/2001, 20/2002) je bila sprejeta na podlagi energetskega 
zakona in zakona o tehni~nih zahtevah za proizvode in o 
ugotavljanju skladnosti. Odredba velja od 21. 3. 2002, po 
spremembah in dopolnitvah, objavljenih 8. 3. 2002. 

Dolo~a zahteve po minimalnem izkoristku novih 
toplovodnih kotlov za ogrevanje na teko~e ali plinasto gorivo 
z nazivno toplotno mo~jo, ve~jo od 4 kW do vklju~no 400 kW. 
Na trg je dovoljeno dati le toplovodne ogrevalne kotle in 
naprave, ki ustrezajo zahtevam te odredbe po minimalnih 
izkoristkih in imajo ustrezne oznako skladnosti. Prilo`ena 
mora biti tudi izjava o skladnosti. 

Zahtevani izkoristki, ki jih morajo imeti kotli, so navedeni 
v tabeli.

Javna slu`ba izvajanja nadzora malih 
kurilnih naprav

V Uradnem listu RS {t. 2/02 je iz{la odredba o oskrbi malih 
kurilnih naprav pri opravljanju javne slu`be (v nadaljevanju 
odredba). Odredba dolo~a najmanj{i obseg in vsebino 
oskrbe pri opravljanju lokalne javne slu`be pregledovanja, 
nadzorovanja in ~i{~enja kurilnih naprav, dimovodnih in 
prezra~evalnih naprav zaradi varstva zraka. Na vrsto goriva 
se male kurilne naprave lo~ijo glede na vhodno toplotno mo~ 
naprave: na trdno gorivo do 1 MW, na teko~e do 5 MW in na 
plinasto gorivo do 10 MW. 

Namen odredbe je z oskrbo kurilnih, dimovodnih in 
prezra~evalnih naprav zagotavljanje kakovostnega (bolj{ega) 
zgorevanja goriv, zmanj{anje toplotnih izgub, varstvo pred 
zastrupitvijo s {kodljivimi snovmi prisotnih v produktih 
zgorevanja in po`arno varnost samih naprav in stavb, v katerih 
so naprave vgrajene. Oskrba v okviru javne slu`be se nana{a 
na male kurilne naprave na vsa goriva, na pomo`ne naprave, 
ki so povezane z obratovanjem malih kurilnih naprav (na pr.: 
naprave za pripravo goriva, naprave za ~i{~enje zavr`enih 
produktov zgorevanja, itn.) in na naprave za prezra~evanje 

* vklju~no s kondenzacijskimi kotli na teko~a goriva.
** temperatura vode na vstopu v kotel (temperatura povratka)
Pn nazivna toplotna mo~ v kW

tip kotla obmo~je toplotne izkoristek pri nazivni toplotni  izkoristek pri delni obremenitvi
 mo~i mo~i

 kW povpre~na zahtevani povpre~na zahtevani
  temperatura izkoristek, temperatura izkoristek,
  kotlovske izra`en v % kotlovske izra`en v %
  vode v °C  vode v °C

standardni kotli 4 .. 400 70 84,0 + 2,0 log Pn 50 80,0 + 3,0 log Pn

nizkotemperaturni kotli* 4 .. 400 70 87,5 + 1,5 log Pn 40 87,5 + 1,5 log Pn

kondenzacijski kotli 4 .. 400 70 91,0 + 1,0 log Pn **30 97,0 + 1,0 log Pn

prostorov, v katerih so name{~ene male kurilne naprave in 
naprave za vtok (dovod) zgorevalnega zraka v malo kurilno 
napravo ter naprave za prezra~evanje vseh drugih prostorov, 
v katerih poteka naravno ali mehansko prezra~evanje.

Odredba predpisuje obseg oskrbe izvajalcev javne slu`be 
(prvi pregled pred zagonom nove ali rekonstruirane naprave, 
ob~asni, redni, izredni pregled), na~ine ~i{~enja (mehansko, 
redno, generalno, iz`iganje katranskih oblog, itn. ) ter prve 
in ob~asne meritve obratovalnega monitoringa emisij, na~in 
obve{~anja uporabnikov naprav, roke ~i{~enja kurilnih in 
prezra~evalnih naprav, pregledovanje kurilnih naprav, kuri{~ 
in naprav za shranjevanje goriva. Prav tako odredba dolo~a 
na~in in izvedbo meritve emisij, pri ~emer mora merilno 
mesto na napravi zagotoviti uporabnik kurilnih naprav, ter 
na~in oskrbe in vodenje evidenc, iz katerega je razvidno 
{tevilo uporabnikov, {tevilo in vrste naprav ter obseg storitev 
javne slu`be. 

dr. Vincenc Butala, 
Fakulteta za strojni{tvo

Oznaka skladnosti CE potrjuje skladnost z vsemi dolo~ili 
te odredbe, vklju~no s postopki za ugotavljanje skladnosti, 
uporabljati pa se bo za~ela po uveljavitvi mednarodnega 
sporazuma PECA. Dokler oznaka CE v Sloveniji ne velja, je 
treba napravi prilo`iti vsaj izjavo o skladnosti.

Kotli, ki ustrezajo zahtevam iz te uredbe, so ozna~eni z 
oznako skladnosti CE in z eno ali ve~ zvezdicami ««, odvisno 
od preseganja izkoristka, ki velja za standardne kotle.

Do 30. novembra 2002 je bil dovoljen promet z napravami 
in za~etek obratovanja naprav, ki niso ustrezale zahtevam te 
odredbe in so bile na ozemlju Republike Slovenije na dan 
uveljavitve te odredbe.

Odredba bo zagotovila, da se na slovenskem trgu ne 
bodo ve~ pojavljali energetsko potratni toplovodni kotli za 
ogrevanje, porabnike energije pa bo spodbudila k nabavi 
kotlov z nizko porabo goriva in obremenjevanjem okolja.
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GORIVNE CELICE

Raziskovalci `e 150 let i{~ejo na~in, kako gorljiv plin 
spremeniti v ~isto energijo brez plamena in brez stroja, ki bi 
del energije porabil za premagovanje trenja. Kon~no so pred 
nami otipljivi izsledki prizadevanj raziskovalcev in proizvajalcev 
tovrstnih naprav. Temeljni princip delovanja gorivne celice 
je `e leta 1839 odkril izumitelj sir Wiliam Grove, vendar 
komercialna uporaba teh naprav predvsem zaradi visokih 
stro{kov izdelave – uporaba redkih in dragih materialov – vse 
do danes ni za`ivela. 

Teoreti~ni izkoristek gorivne celice je 100%. Pravzaprav 
je ta izkoristek nedosegljiv. Danes so izkoristki celic 50-60%, 
ponekod tudi 70-80%. Kemijska reakcija ne nastane samo 
s preprostim me{anjem dveh plinov, ampak morajo pred 
reakcijo reaktanti dose~i dolo~en energetski nivo. Potrebno 
energijo se jim dovaja v obliki toplotne, elektri~ne ali 
svetlobne energije. 

Pri gorivni celici z vodikom in kisikom se dogaja naslednje: 
vodik dovajamo katodi, kisik pa anodi. Vodik reagira s katodo 
tako, da del vodikovih molekul odda po en elektron materiala 
katode. Vodik postane pozitivno nabit. Od materiala katode 
je odvisno, ali bo katoda lahko prevzela elektrone vodika. 
Pozitivni ioni vodika se nabirajo okoli negativno nabite katode. 
Na anodi se ob navzo~nosti vode tvorijo negativni hidroksidni 
ioni OH, material anode pa odda en elektron. Za prehod H+ 
ali OH z ene na drugo elektrodo potrebujemo elektrolit, vodno 
raztopino baze ali kisline. Kon~ni proizvod so obakrat voda ter 
elektri~no nevtralna materiala katode in anode.

Samo ime gorivna celica nas pogosto zavede, v njej 
namre~ ni~ ne gori. Princip delovanja je podoben delovanju 
baterije, le da je za delovanje gorivne celice potreben stalni 
dovod goriva in kisika. Gorivo je lahko vodik, sinteti~ni plin 
(me{anica vodika in CO2), naravni plin ali metanol. Vrste 
gorivnih celic pogosto delimo po delovnih temperaturah, 
med seboj pa se razlikujejo predvsem po vrsti uporabljenega 
goriva, oksidacijskem sredstvu in materialu elektrod.

Oznake gorivnih celic so okraj{ave uporabljenih novih 
materialov (separator, elektrolit, elektrode ...). Visoko  tempera-
turne gorivne celice imajo oznake MCFC (650 °C) in SOFC 
(800 – 1000 °C). Srednjetemperaturne gorivne celice imajo 
oznako PAFC (250 °C) in nizkotemperaturne gorivne celice 
AFC (pod 100 °C), PEMFC (80 - 100 °C). Z raziskavami se 

Gorivne celice – pogonsko sredstvo prihodnosti 
sku{a priti predvsem do nizkotemperaturnih gorivnih celic, ki 
so primerne za vozila in bivalna okolja.

Celotno kemijsko reakcijo v gorivni celici opi{emo s formulo 
H2 +1/2 O2  H2O. Teoreti~ni potencial te reakcije zna{a 1,23 V. 
Zaradi izgub pa je dejanski izkoristek nekoliko ni`ji in zna{a 1 V 
pri neobremenjenem elektri~nem tokokrogu (brez bremena). 
Ko celico obremenimo, so izgube {e ve~je, saj je delovna 
napetost celice odvisna od velikosti bremenskega toka.

Maksimalno mo~ dose`e celica pri napetosti pribli`no 0,5. 
Obi~ajno izberemo za PEMFC napetost 0,6 do 0,7 V. ^e je 
izbrana premajhna nazivna napetost, potem je izkoristek 
celice nizek. ^e izberemo previsoko nazivno napetost, je 
izkoristek celice sicer velik, pade pa gostota mo~i. 

Prakti~ne velikosti gorivnih celic, ki jo dolo~ata delovna 
povr{ina elektrod in membrane, se gibljejo med 100 cm2 in 
1000 cm2. ^e ho~emo pri ustreznih napetostih dobiti ve~je 
mo~i, moramo gorivne celice povezati v serijo. Tako dobimo 
t. i. sklop gorivnih celic.

Gorivne celice proizvajajo enosmerni tok spreminjajo~e se 
napetosti. Na gorivne celice lahko preko DC/DC-usmernika, 
priklju~imo enosmerni porabnik ali preko DC/AC-razsmernika 
porabnik grajen za izmeni~ne veli~ine.

Uporaba gorivnih celic

Skoraj vsi svetovni proizvajalci avtomobilov razvijajo gorivne 
celice in naprave za pogon avtomobilov z gorivnimi celicami. 
Zanimiva je njihova skupna ugotovitev, da je trenutno najve~ja 
ovira za komercialno uporabo te tehnologije ustrezno 
skladi{~enje vodika. Zato veliko vlagajo v razvoj tehnologije, 
ki omogo~a proizvodnjo vodika iz metanola ali celo bencina. 

^eprav se v medijih ve~ pozornosti namenja uporabi 
gorivnih celic v avtomobilih, pa lahko pri~akujemo, da bo 
veliko prej do komercialne uporabe gorivnih celic pri{lo v 
proizvodnji elektri~ne energije. Razlog je predvsem v ceni 
gorivnih celic, ki je v tem segmentu energetike `e sprejemljiva 
za tr`i{~e. Trenutna cena motorjev z notranjim izgorevanjem 
zna{a 30 do 40 USD/kW. Cene stacionarnih postrojev, kot so 
npr. plinski motorji, turbine in generatorji se gibljejo danes od 
pribli`no 1000 do 1500 USD/kW. 

Gorivne celice lahko podobno kot motorje z notranjim 
izgorevanjem proizvajamo serijsko. Elektrarne ve~jih mo~i je 
mogo~e sestaviti iz ve~ modulov manj{ih mo~i. Tako lahko 
danes pokrivamo z gorivnimi celicami mo~i od 1 kW do nekaj 
MW.

Gorivne celice so prav zaradi svoje modularne sestavljivosti 
zelo zanimive za decentralizirano proizvodnjo elektri~ne 
energije. Decentralizirana proizvodnja elektri~ne energije 
je zanimiva predvsem za ve~ja mesta in gosteje naseljena 
obmo~ja, kjer je tako reko~ nemogo~e graditi do zdaj 
znane klasi~ne elektrarne. Tovrstna proizvodnja je zanimiva 
tudi, kadar so stro{ki, povezani s pove~anjem prenosne 
zmogljivosti omre`ja, previsoki. Obmo~ja, kjer elektri~no 
omre`je {e ni zgrajeno, so torej zelo perspektivno tr`i{~e za 
uvedbo tovrstne tehnologije.

Andrej Han`i~, Jo`e Vor{i~
FERI Maribor

Shematski prikaz postroja gorivnih celic z reformatorjem na 
principu nepopolnega izgorevanja
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PROJEKTI OVE IN URE

Lakirna linija v Tomosu 

V Tomosu smo s prejemom certifikata ISO 14001 v l. 2002 
potrdili pozitiven odnos do okolja in izpolnjevanje okoljske 
zakonodaje kot del svoje politike, ki smo jo za~eli izvajati leta 
1996, ko je lastnik podjetja postala slovenska in mednarodna 
korporacija HIDRIA iz Spodnje Idrije. Tomos kot del izgradnje 
korporacijske kulture in vrednot usmerja vsa svoja podjetja 
v odgovorno ravnanje z okoljem, kar smo skupaj z lastniki 
potrjevali s konkretnimi vlaganji in zni`evanjem stro{kov.

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v 
Preddvoru

Preddvor je kot strnjeno naselje obdano z gozdom in s 
svojo lesno industrijo za ogrevanje z lesno biomaso zelo 
primeren. Daljinsko ogrevanje nadome{~a ve~ kot 200 
individualnih kuri{~, ki so bila kurjena ve~inoma s kurilnim 
oljem. Za kurivo se uporabljajo lesni sekanci, `agovina in 
lubje, z dovoljeno razmeroma visoko vla`nostjo in debelino 
do 100 mm. Surovina prihaja iz sosednjega lesnega obrata 
ter iz bli`njih krajev.

Temeljna naprava sistema daljinskega ogrevanja je 2,5 MW 
kotel na lesno biomaso. Kuri{~e kotla je adiabatsko, masivno 
obzidano s {amotno opeko, in z dvema lo~enima zgorevalnima 
conama. Prva cona s stati~no in gibljivo re{etko je namenjena 
za su{enje, uplinjanje in primarno izgorevanje. V drugi 
coni pa ob avtomatski regulaciji temperature, ki zagotavlja 
potrebno dol`ino poti in ~as zadr`evanja uplinjenega 
goriva, to dokon~no izgori. Proces avtomatskega kurjenja 
v obmo~ju od 20 do100 % nazivne mo~i, odvod pepela in 
odvod ter ~i{~enje dimnih plinov prek kondenzacijske naprave 
in dimnika omogo~a mikroprocesorski multiparametri~ni 
regulacijski sistem. Kot dodatni kotel za pokrivanje konic in 
rezervo uporablja 4 MW kotel na ELKO. Celoten sistem je z 
uporabo posebne programske opreme v celoti vizualiziran in 
upravljan prek osebnega ra~unalnika. 

Za oskrbo kraja s toplotno energijo je oz. bo polo`enih 
7000 trasnih metrov predizoliranih cevi, ki prek kompaktnih 
toplotnih postaj povezujejo v sistem 212 objektov. Tudi 
delovanje celotnega omre`ja, vklju~no s toplotnimi 
postajami, je v celoti avtomatizirano in optimirano ter 
popolnoma kompatibilno z avtomatskim delovanjem kotla. 
Ta kompatibilnost kot edinstvena v tem delu Evrope omogo~a 
nadaljnje dinami~no optimiranje celotnega sistema za 
optimalno obratovanje s ~im ni`jimi stro{ki.

Celotna investicija je vredna 3.892.000 evrov, 60 % je 
nepovratnih sredstev, razliko pa je zagotovil partner, ki 
je skupaj z Ob~ino Preddvor ustanovil dru`bo Energetika 
Preddvor, d.o.o. Naloga dru`be je sistem izgraditi, vzdr`evati 
in ga upravljati v celoti. Sistem daljinskega ogrevanja je 
krajanom Preddvora nadomestil porabo 840.000 l kurilnega 
olja, zmanj{al emisije CO2 za 2.130 ton letno in emisije CO 
za 37 ton letno. Poleg visoke kakovosti nudi tudi zanesljiv, 
brezskrben in cenovno zanimiv vir ogrevanja. 

Damjan Mulej, Energetika Preddvor, d.o.o.

Najve~ja investicija v za~etnem obdobju je bila leta 1998 
nova ~istilna naprava, ki hkrati omogo~a na principu reverzne 
osmoze vra~anje tehnolo{ke vode v proizvodni proces. Sledili 
so projekti nove kotlovnice, kjer smo mazut zamenjali z 
okolju prijaznej{im UNP plinom, in zamenjave kompresorjev 
z bistveno manj{o porabo elektri~ne energije. V letu 2001 
je sledila najve~ja investicija v vrednosti 2 mio evrov: projekt 
nove lakirnice za elektrostati~no pra{no barvanje kovin. 
Projekt je bil sofinanciran s kreditom Sklada za u~inkovito 
rabo energije Republike Slovenije.

Odlo~itvi za dobavitelja Eisenmann je botrovala sodobna 
tehnologija, ki omogo~a visoko kvaliteto ob hkratnih ogromnih 
prihrankih pri energiji. Lakirnico za pra{no lakiranje sestavljajo 
pet conska obdelava (fosfatiranje), su{ilnik vode, dve lakirni 
kabini s kompaktnimi filtri, lakirna kabina s ciklonom, pe~ za 
pe~enje barve ter transportni sistem. Logistika lakirne linije je 
delavcu prijazna, ker omogo~a delo brez vsiljenega tempa, 
pri nalaganju oz. razlaganju vozi~ek (obe{alo) stoji. Ta sistem 
omogo~a delo na razli~nih postajah isto~asno ter z manj{o 
posadko. Krmiljenje je ra~unalni{ko in omogo~a zaporedno 
lakiranje komponent z razli~nimi pogoji lakiranja, saj lahko 
za vsako obe{alo izberemo v naprej dolo~en program 
obdelave. Prednosti lakirne linije so v njeni visoki fleksibilnosti 
oz. mo`nosti kakovostne obdelave {iroke palete kovinskih 
materialov najrazli~nej{ih dimenzij in oblik. Avtomatizirano 
doziranje kemikalij barve ter nadzor delovnega procesa 
omogo~a visoko kapaciteto ter ekonomi~no delovanje linije.

Prednosti na okoljevarstvenem podro~ju so naslednje: 
zmanj{anje porabe okolju neprijaznih mokrih lakov in barv 
za 70 % oz. 8000 kg/leto ter porabe pitne vode z 80 na
1 l/ m2 oz. 62.000 m3/leto, manj{a poraba UNP plina za 20% 
oz. 12.000 m3/leto ter elektri~ne energije za 30% oz. 250.000 
kWh/leto. Poraba pra{ne barve se je zmaj{ala iz 180 g/m2 na 
90 g/m2 oz. za 30 t/leto. Z novo linijo se je pove~ala kapaciteta 
barvane povr{ine iz 600.000 m2 (delo v {tirih izmenah) na 
sedanjih 1.300.000 m2 barvane povr{ine (v dveh izmenah) ob 
hkratnem zmanj{anju stro{kov za energijo.

Dino Klobas, Tomos
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ANKETA IN NOVICE

Rezultati ankete med bralci biltena

Prej{nji {tevilki biltena “U~inkovito z energijo” smo prilo`ili 
anketo za bralce, da bi ugotovili, kako bralci ocenjujete ta 
bilten. Vpra{anja so se nana{ala na vsebino, periodiko in 
podobo biltena. Z upo{tevanjem odgovorov bomo poskusili 
narediti bilten {e zanimivej{i in aktualnej{i.

Izpolnjeno anketo je vrnilo le 50 bralcev od 4.406 poslanih 
izvodov, oziroma 1,1 %. Bralci v povpre~ju preberejo ve~ 
kot tri ~etrtine biltena, po vsebini pa so na najbolj zanimive 
tehnolo{ke novosti, predstavitev projektov dobre prakse, 
nova zakonodaja, zanimivosti iz Slovenije in tujine, napovedi 
zanimivih dogodkov, dogajanja na energetskem podro~ju v 
Evropi in razpisi. Povpre~na ocena vsebine biltena je 4,16 (od 
mo`nih 5 to~k).

Podoba biltena se ve~ini (62,7 %) zdi privla~na, prav tako 
je primerna periodika izhajanja biltena. Skupna povpre~na 
ocena je 3,83 od 5. Veseli nas, da je skoraj 80% bralcev bilten 
ocenilo z ocenama zelo dobro (73%) in odli~no (6%).

Bralci pogre{ajo ve~ primerov iz prakse, tehnolo{ke novosti 
s podro~ja energetskih naprav, predstavitve ocen izdelkov za 
industrijsko in {iroko rabo z vidika u~inkovite rabe energije, 
predstavitve izbolj{av obstoje~ih sistemov, tehni~ne reporta`e, 
predstavitve uspe{nih projektov, napotke za smotrnej{o rabo 
energije, oglede dobrih podjetij in drugo. Precej pozornosti 
`elijo bralci posvetiti novemu podro~ju biltena, in sicer 
obnovljivim virom, kot so: izku{nje s proizvodnjo energije na 
biomaso, informacije o geotermalni energiji in njeni izrabi. 
@elijo pa si tudi “sistemskih” re{itev pri soproizvodnji toplote 
in elektri~ne energije, napovedi programov in usmeritev, 
ocene projektov, ki jih sofinancira prora~un in podobno. 
Seveda bomo nasvete bralcev z veseljem upo{tevali.

Sicer pa so anketiranci zelo pohvalili bilten in uredni{ki 
odbor ter mu za`eleli veliko poguma in volje za nadaljnje 
delo. Po njihovem mnenju je bilten ve~ kot koristen, saj 
je prakti~en, uporaben in pregleden; v njem so zbrane 
informacije o dogajanju na podro~ju u~inkovite rabe energije 
v Sloveniji, o mo`nostih udele`be na delavnicah, seminarjih; 
skratka zanimive teme in prijetno ter pou~no branje, da kar 
prehitro pride{ do zadnje strani. Uredni{tvo se za izkazano 
zaupanje {e enkrat najlep{e zahvaljuje.

V pripravi je priro~nik o pogodbenem 
financiranju

Pogodbeno financiranje var~evanja energije in pogodbeno 
financiranje energetske oskrbe sta primerna na~ina 
financiranja investicij v nove ali izbolj{ane energetske sisteme 
povsod tam, kjer za to obi~ajno ni na voljo dovolj lastnih 
sredstev, predvsem pa v javnem sektorju ter tudi majhnih in 
srednjih podjetjih. Vsem, ki se `elite z omenjenima na~inoma 
financiranja pobli`je spoznati, bo v za~etku prihodnjega leta 
na razpolago tudi nov priro~nik AURE z naslovom “Pogodbeno 
financiranje dobave in u~inkovite rabe energije”.

Priro~nik bo namenjen zlasti potencialnim naro~nikom 
iz javnega sektorja, pa tudi zainteresiranim podjetjem in 
ponudnikom tovrstnih storitev, obsegal pa bo vse od opisa 
osnovnih zna~ilnosti do povsem prakti~nih nasvetov kako 
pristopiti k izvedbi tak{nega projekta, razpisne dokumentacije, 

primerov pogodb in pilotnega projekta v Mestni ob~ini 
Kranj. Vsi zainteresirani lahko brezpla~en priro~nik, ki bo na 
razpolago v elektronski obliki, prednaro~ite na naslovu: mag. 
Boris Selan, tel.: (01) 300 69 98, e-po{ta: boris.selan@gov.si.

Kazalci za energijo in okolje – podatki 
za obdobje 1985 in 2000 

EUROSTAT je objavil ob-
se ̀ en do ku ment, ki vse buje 
po dat ke o energet s kem sek-
torju v dr`avah ~la ni cah in 
kan di dat kah ter o vpli vu 
le-tega na okolje v obdob-
ju od 1985 do 2000. Poleg 
podatkov o splo{nih temah, 
kot sta energetska inten-
zivnost ter prispevek ener-
getskega sektorja k toplo-
grednim plinom, so v do-
kumentu objavljeni tudi po-
datki o sklopih, kot so ener-
getska oskrba, raba energi-
je (po sektorjih), OVE, en-
ergetska u~inkovitost, cene 
energije, energija in emisi-
je. Vsebina je objavljena na 
spletnem naslovu (tu lahko 
dokument tudi naro~ite) 
http://europa.eu.int/comm/
eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?catalogue=Eur
ostat&theme=8-Environment%20and%20Energy&product=
KS-45-02-078-__-C-EN. 

Avtomobilski ekometer

Vozila s svojimi emisijami toplogrednih plinov znatno 
onesna`ujejo zrak. Obstaja pa ve~ na~inov zmanj{evanja 
teh emisij in porabe goriva. Avtomobilski ekometer, ki ga je 
na svojo spletno stran uvrstila avstralska agencija za varstvo 
okolja, nam pojasnjuje vpliv na{ega vozila in na~ina vo`nje 
na okolje in nam tako pomaga zmanj{ati emisije vozila in 
stro{kov za gorivo. Poskusite! http://www.epa.vic.gov.au/air/
carecometer/default.asp
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INTERNET

http://www.
gov.si/aure/

ZANIMIVOSTI

Zalo`nik: Agencija RS za u~inkovito rabo energije pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo
Izdajatelj: Center za energetsko u~inkovitost, Institut “Jo`ef Stefan”. 
Glavni urednik: Franc Beravs. Uredni{ki odbor: Boris Selan, Toma` Fatur in Barbara Petelin Viso~nik. 
Naslov uredni{tva: Agencija RS za u~inkovito rabo energije, Dimi~eva 12, 1000 Ljubljana. 
Priprava in tisk: Schwarz d.o.o., Ljubljana
Izhaja: 7-krat letno 
Oblikovanje: Informa Echo, Ljubljana.

Naro~ila za bilten U~inkovito z energijo sprejema Center za energetsko u~inkovitost, IJS, Jamova 39, Ljubljana.
Predloge zanimivosti za objavo v biltenu U~inkovito z energijo lahko po{ljete na elektronski naslov Bilten_AURE@ijs.si, po faksu 
(01) 561 23 35 ali po po{ti na naslov: Barbara Petelin Viso~nik, Institut “Jo`ef Stefan”, Center za energetsko u~inkovitost, Jamova 
39, 1000 Ljubljana. O primernosti objave posameznega predloga odlo~a uredni{ki odbor.
Javno glasilo U~inkovito z energijo je pri Ministrstvu za kulturo RS vpisano v evidenco javnih glasil pod zap. {t. 1398.
Nadaljnja uporaba vsebine biltena je dovoljena z navedbo vira.

Naslednja številka biltena “Uèinkovito z energijo” izide v ponedeljek, 17. februarja 2003.

Pospe{en razvoj vodikovih tehnologij 
in gorivnih celic 

Komisar EU za raziskave P. Busquin je napovedal, da bodo 
ustanovili ekspertno skupino za raziskave o vodiku kot gorivu 
in gorivnih celicah. Vodik lahko postane gorivo 21. stoletja, 
saj poganja vozila, proizvaja energijo in nadome{~a elektriko. 
Ekspertno skupino bodo sestavljali strokovnjaki iz vodilnih 
evropskih raziskovalnih ustanov, proizvajalcev gorivnih celic in 
sestavnih delov, energetskih podjetij, avtomobilske industrije 
ter javnega transporta. Evropa v to podro~je letno vlaga okoli 
50 MEUR, kar pa je le tretjina ameri{kih sredstev oziroma 
~etrtina japonskih, ki gredo v ta namen. 

Sonce in veter v Alpah

V avstrijskem Blonsu na 900 metrih nadmorske vi{ine 
gradijo najve~ji fotovoltai~ni sistem v Evropi. Na planini Hügga 
v dolini Grosses Walsertal naj bi tako spomladi prihodnje 
leto postavili 23 posameznih objektov s po 20 kilovati. Na 
povr{ini, ki meri skupaj 2,4 ha, naj bi 304 paneli dosegli mo~ 
460 kilovatov. Zaradi vi{inske lege in mehanskega optimiranja 
kota son~nega obsevanja bo ve~ja tudi u~inkovitost 
celotnega sistema, zaradi ~esar lahko pri~akujemo, da bo ~as 
amortizacijske dobe trajal od 12 do 14 let.

Vetrna energija je pomemben dejavnik pri zmanj{evanju 
emisij toplogrednih plinov. V St. Pöltnu v Avstriji potekal 
simpozij o vetrni energiji, na katerem so udele`enci imeli 
prilo`nost razpravljati o mo`nostih in posledicah uporabe 

vetrne energije v gorskih obmo~jih zaradi klimatskih pogojev, 
pa tudi glede na dana{njo tehnologijo. Podobne cilje je 
vseboval referat o vetrni energiji v gozdu. Na u~ni delavnici so 
sodelovali predstavniki razli~nih in{titucij in upravnih organov 
kakor tudi okoljevarstvenih organizacij in spregovorili o mejah 
vzdr`ljivosti za ~loveka, `ivali in rastline. Zbornik z referati v 
dalj{i ina~ici je na voljo v knji`ni obliki in na CD-ROM-u. Vir in 
nadaljnje informacije na spletnih naslovih: http://www.awes.at 
(nem/angl) in http://www.energiewerkstatt.at/ (nem).

Predvidena nova zakonodaja v EU

Evropska komisija (direktorat za energijo in transport) bo 
v prihodnjih mesecih intenzivno pripravljala novo zakonodajo 
na podro~ju energije, ki bo dolo~ala usmeritve na naslednjih 
podro~jih:
• okvir za najmanj{e izkoristke naprav kon~ne rabe energije 

(prezra~evalne in klima naprave, razsvetljava...) – prvo 
trimese~je 2003

• direktiva o energetskih storitvah (direktiva DSM) – drugo 
trimese~je 2003

• zelena javna naro~ila (obvezen nakup energetsko var~ne 
in okolju prijazne opreme v javnih ustanovah) – tretje 
trimese~je 2003

• spodbujevalni program za URE in OVE - Intelligent Energy 
for Europe (vklju~uje SAVE in Altener) – za~etek 2003

Hkrati pa Evropska komisija predlaga {e {tevilne druge 
instrumente, ki pa niso zakonodajno obvezujo~i, ampak imajo 
status navodil ali usmeritev. Sem sodijo:
• dogovori s proizvajalci o zmanj{anju rabe energije pri 

napravah v stanju “stand-by”
• dogovor Energy Star za pisarni{ko opremo in druge 

naprave (dogovor med EU in ZDA)
• smernice za dvigovanje osve{~enosti na podro~ju rabe 

energije in okolja
• prostovoljni sporazumi z uporabniki na podro~ju 

razsvetljave in elektromotornih pogonov
• promocija podjetij za energetske storitve

O razvoju dogodkov in pripravi zakonodaje ter usmeritev 
vas bomo sproti podrobneje obve{~ali!


