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V nalogi  smo predstavili  delovanje  sistema  daljinskega  ogrevanja  v  naselju  Planina  v
Kranju. Prvi del naloge zajema opis ter predstavitev delovanja sistema pred letom 2011, ko
je kotlarna obratovala s tremi kotli ter zagotavljala toplotne potrebe stanovalcev naselja.
Na podlagi podatkov, ki smo jih dobili s strani podjetja ter s pomočjo računskih modelov,
ki  smo  jih  zbrali  iz  dosegljive  literature,  smo  določil  mesečne  in  letne  izkoristke
kotlovskega postrojenja.  Zimske ter  letne izkoristke smo med seboj primerjali.  Na dva
načina smo določili tudi učinkovitost distribucijske mreže ter predstavili možne vzroke za
njuno razliko.
V nadaljevanju naloge smo predstavili obratovanje kotlovnice po letu 2011, ko je bila na
sistemu  izvedena  rekonstrukcija.  Po  prenovi  je  sistem  poleg  toplote  proizvajal  tudi
električno energijo. Vir toplote (kotli) je bil zamenjan za učinkovitejšega, vgradili pa so
tudi vir soproizvodnje (plinski motorji). Sistem je po prenovi dobil naziv toplarne. Opis je
splošen, kar pomeni da se nismo osredotočali na dejanski primer toplarne na Planini. Vzrok
temu je, da je sistem v času pisanja diplomskega dela obratoval prvo leto, zato smo težje
prišeli do podatkov o proizvedeni in porabljeni energiji. Kljub temu smo dobili podatke za
zimski  mesec  januar  ter  poletni  mesec  junij,  kar  nam  je  pomagalo  pri  določitvi
učinkovitosti virov v ogrevalni sezoni oziroma izven nje.
V zadnjem delu smo opredelili stroške ter prihodke starega in novega sistema. S strani
podjetja  smo dobili  konkretne vrednosti  stroškov ter  prihodkov za  pretekla  obdobja.  S
pomočjo teh smo določili enostavno vračilno dobo investicije prenove kotlovnice v Kranju,
pri  čemer nismo upoštevali  stroškov in prihodkov ostalih dejavnosti  podjetja kot je na
primer plinifikacija.
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This thesis presents the operation of district heating in Kranj, Planina. The first part of the
thesis describes the heating system and its operation before 2011, when the boiler house
operated  with  three  boilers,  which  provided  sufficient  heating  for  the  residents.  We
calculated monthly and annual boiler efficiency based on the data we received from the
company  and  calculation  models  we  found  in  the  available  literature.  We  compared
summer  and  winter  time  efficieny.  We  have  also  calculated  the  efficiency  of  the
distribution  network  in  two  different  ways  and  presented  possible  reasons  for  their
difference.
The second part of the thesis presentes the operation of the boiler house after 2011, after a
system reconstruction. After the reconstruction the system produced electricity as well  as
heating. The heating source (boilers) was replaced by more effective boilers and they also
introduced cogeneration (gas engines). The new system is now a district heating plant. This
part of the thesis is more general meaning it isn't focused on the actual case of the district
heating plant in Planina. The reason for this is the fact that the new system was operating
for the first year at the time of writing making it more difficult to obtain data on produced
and consumed energy. We  ware still able to get the data for January and June which was
helpful in determining the efficiency of the heating sources during the heating season and
outside of it.
In the last part of the thesis we have calculated the costs and income of the old and the new
system. The company provided us with the actual costs and income for previous years. We
used  that  data  to  calculate  the  payback  period  of  the  reconstruction  investment  while
disregarding the costs and income of the company's other activities such as implementation
of the gas suply network.
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1. Uvod

Sistem  daljinskega  ogrevanja  za  naselje  Planina  v  Kranju  obratuje  že  od  leta  1971.
Kotlovnico v naselju že od samega začetka opravlja ter vzdržuje podjetje Domplan d.d.. To
je  podjetje,  ki  se  danes  ukvarja  z  različnimi  dejavnostmi  kot  so  načrtovanje,  gradnja,
vzdrževanje in energetska oskrba objektov. Pod slednjo spadata oskrba stanovalcev naselja
s toploto ter od leta 1990 tudi dobava in distribucija zemeljskega plina za široko potrošnjo
na  območju  Mestne  občine  Kranj,  občine  Naklo  ter  vedno večji  del  občine  Šenčur.  S
toploto ne oskrbuje samo stanovalce naselja Planina, saj se je s širjenjem plinifikacije v
zadnjih letih dejavnost toplotne oskrbe razširila na širšem območju Gorenjske. Dompaln
d.d. danes namreč skrbi ter upravlja z več kot 50 manjšimi kotlovnicami, vendar se po
količini proizvedene toplote nobena od teh ne more primerjati s kotlarno na Planini.
Podjetje Dompaln d.d. s kotlovnico v Kranju oskrbuje približno 4300 stanovanjskih enot z
ogrevalno  vodo  ter  STV ter  letno  povprečno  proizvede  okoli  60000  MWh toplote.  V
začetku so kot energent uporabljalo mazut, leta 1992 pa se je pričel uporabljati zemeljski
plin. Kotlovnica je bila v letu 1981 in 1983 prvič obnovljena, ko so stare kotle zamenjali za
novejše. Od prenove pa vse do leta 2011 sta obratovala dva kotla (moči 17,4 MW ter 9,2
MW), tretji (moči 18,4 MW) pa je predstavljal rezervo v primeru okvare enega od drugih
dveh. 
Ker  je  kotlovnica  proizvedla  zadostno  količino  toplote,  je  bila  velik  potencial  za
soproizvodnjo toplote in električne energije. V letu 2008 so začeli resno premišljevati o
njeni  prenovi,  ki  bi  vključevala  tudi  naprave  za  soproizvodnjo  oziroma  kogeneracijo.
Narejena je bila tudi študija, v kateri so opisali šest možnosti rekonstrukcije. Odločili so se
za eno od njih in sicer zamenjavo dotrajanih kotlov z novimi, ki imajo boljši izkoristek,
prenovili oziroma zamenjali so tudi celotno regulacijsko opremo na vseh toplotnih postajah
ter v kotlovnico vgradili dva plinska motorja. Slednja proizvajata električno energijo, pri
njunem  hlajenju  pa  izkoriščajo  'odpadno'  toploto,  ki  jo  uporabijo  za  toplotno  oskrbo
objektov.
S prenovo so začeli v marcu 2011, ko so iz kotlovnice odstranili dva dotrajana kotla ter jih
zamenjali z novima. Nova kotla (moči 7 MW in 10 MW) sta začela obratovati jeseni istega
leta. Nekaj več časa sta za začetek obratovanja potrebovala plinska motorja, saj  je bilo
njuno  obratovalno  dovoljenje  pridobljeno  šele  v  februarju  2012.  Na  letnem  nivoju
proizvedeta 24000 MWh toplote in približno toliko (nekaj manj) električne energije, katero
podjetje  oddaja  v  omrežje.  Večino  električne  energije  jim  odkupuje  podjetje  Borzen
(Center  za  podporo).  To  je  podjetje,  katerega  skrb  je  dajati  podporo  proizvajalcem
električne  energije  iz  obnovljivih  virov  (npr.  fotovoltaika)  in  iz  naprav  za  visoko
učinkovitost  soproizvodnje  toplote  in  električne  energije  (npr.  plinski  motor).  Ostalo
prodajo  po  tržni  ceni  dobavitelju  Elektro  Gorenjska  prodaja  d.o.o.,  s  katerim  imajo
sklenjeno tržno pogodbo.
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2. Splošno o daljinskem ogrevanju 

Daljinsko  ogrevanje  je  način  ogrevanja,  kjer  se  toplota  pripravlja  na  enem osrednjem
mestu,  nato  pa  se  po  distribucijskem  omrežju  prenaša  do  porabnikov.  Distribucijsko
omrežje predstavljajo (pred)izolirane cevi, po katerih teče ogrevalni medij. To je v večini
primerov  voda,  saj  ima  dobre  termične  ter  transportne  lastnosti  (dobre  pretočne
zmogljivosti, sprejemljivo trenje med notranjo površino cevi ter plastjo vode,...). Sistem
daljinskega ogrevanja v naselju ali mestu omogoča pripravo toplote na enem mestu in ne
lokalno  z  individualnimi  toplotnimi  napravami.  Prednost  tega  je  zmanjšanje  vplivov
dimnih  plinov  na  okolje,  saj  je  učinkovitost  kotlovskega  postrojenja  pri  večjih
obremenitvah višja od učinkovitosti posameznih lokalnih ogrevalnih virov, kar je posledica
za manjšo porabo goriva ter manj izpustov CO2 v ozračje.
Sistem daljinskega ogrevanja sestavljajo štiri enote:

• vir toplote
• primarni vročevod
• toplotna postaja
• stanovanjski ogrevalni sistem (sekundarni vročevod)

Slika 1. Shema distribucijskega omrežja [1]

Legenda:
1. Prenosnik toplote 6. Temperaturno tipalo
2. Regulacijski ventil z elektromotornim pogonom 7. Regulator (krmilnik)
3. Regulator diferenčnega tlaka 8. Zunanje temperaturno
4. Ogrevalni sistem 9. Prostorski nastavljalnik
5. Črpalka
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Potek delovanja daljinskega ogrevanja

Naloga vira toplote (kotla) je, da energijo goriva pretvarja v toploto, pri tem pa morajo biti
energijske izgube pri pretvorbi minimalne. Energija goriva se pretvori v toploto, katero
sprejme ogrevalni medij, ki po povratnem vodu vstopa v kotel.
Energijsko bogat medij nato zapusti sistem in teče po dovodnem vodu skozi distribucijsko
omrežje (izoliran cevovod) do toplotne postaje. Glede na način izvedbe toplotne postaje je
ta lahko direktna ali indirektna. Razlika med njima je prenosnik toplote, ki pri indirektni
deli primarni vročevod od sekundarnega (porabnikovega). Direktna toplotna postaja nima
prenosnika  toplote,  primarni  vročevod  ter  naprava  odjemalca  nista  ločeni  (gre  za  isti
ogrevalni medij). V večini primerov gre za indirektne toplotne postaje, zato v nadaljevanju
naloge  toplotna  postaja  pomeni,  da  gre  za  indirektno  toplotno  postajo  s  prenosnikom
toplote.
Na  porabnikovo  stran  se  preko  prenosnika  toplote  preda  pogodbena  količina  toplote.
Koliko jo je, je odvisno od potreb odjemalcev. V prenosniku toplote primarni ogrevalni
medij  odda  toploto  sekundarnemu,  ki  nato  po  lokalnem  (odjemalčevem)  ogrevalnem
sistemu potuje do samih ogreval. Sekundarni medij preko ogrevala odda toploto prostoru
in ohlajen nadaljuje pot po povratnem sekundarnem vodu nazaj v prenosnik, kjer ponovno
sprejme toploto od primarnega medija.
Primarni  ogrevalni  medij,  ki  zapušča  prenosnik  toplote,  se  po  povratnem  primarnem
vročevodu  vrača  nazaj  v  kotel,  kjer  ponovno sprejme  toploto  kotlovskega  postrojenja.
Takšen cikel dveh tokokrogov (primarni ter sekundarni tokokrog) se neprestano ponavlja.
[2] [3] [4]

2.1. Vir toplote

Vir toplote ločimo glede na vrsto primarnega goriva. Zato poznamo kotle na:
• trdo gorivo (lesna biomasa, premog,...)
• tekoče gorivo (ELKO, mazut,...)
• plinasto gorivo (zemeljski plin,...)

2.2. Izkoristek vira toplote

Vir toplote je kotel, katerega naloga je pretvorba notranje energije goriva v toploto. Skozi
kotel je speljana cev, po kateri teče ohlajen medij, sprejema proizvedeno toploto ter nato
nadaljuje pot skozi distribucijsko omrežje.
Količina energije goriva, ki se pri kotlovskem postrojenju pretvori v toploto, je odvisna od
učinkovitosti  vira  oziroma  velikosti  toplotnih  izgub  ter  od  vrste  goriva.  Večji  kot  je
izkoristek kotla, manjše so toplotne izgube.
Vsaka vrsta goriva ima določeno svojo kurilno vrednost (kurilnost – H i). Kurilne vrednosti
nekaterih goriv so podane v tabeli  1.  Celotno energijo  porabljenega goriva dobimo po
enačbi:

Qodd. goriva=V goriva⋅H (1)
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Tabela 1. Kurilne vrednosti nekaterih 
goriv; nekaj primerov[5]

Izkoristek kotlovskega postrojenja izračunamo:

kotla=
Qodd. v omr.

Qodd. goriva
(2)

Velikosti toplotnih izgub izračunamo:

Qizg. kotla=Qodd. goriva−Qodd. v omr. (3)

2.3. Število polnih ur obratovanja kotla 

Kotel letno proizvede določeno količino toplote.  Glede na proizvedeno toploto ter moč
kotla  lahko določimo polne ure obratovanja.  Te nam povejo koliko polnih ur letno bo
mogel  kotel  delovati  pri  maksimalni  obremenitvi,  da  bo  proizvedel  določeno  količino
toplote.

Število polnih ur obratovanja dobimo:

z=
Qodd. v omr.

(Q
.

1+ Q
.

2+ Q
.

3+ ...)
(4)

pri čemer Q1, Q2 ter Q3 predstavljajo moči posameznih virov, v primeru ko jih je večje
število.

2.4. Distribucijsko omrežje 

Distribucijsko omrežje sestavljajo različne dimenzije cevi. Zagotavljati mora distribucijo
ogrevalnega medija skozi omrežje od vira, kjer se medij segreje, pa vse do toplotne postaje
(odjemnega mesta), kjer medij odda toploto ter se ohlajen vrne nazaj proti viru. Pri tem naj
bo čim manj izgub toplote preko cevi na okolico.

4

goriva
Trda kurilna vrednost

rjavi premog 5,9 KWh/kg
lesni peleti 4,9 KWh/kg

bukev 3078
smerka 2178
Tekoča
ELKO 10,17 KWh/l

surova nafta 10,1 KWh/l
Plinasta

zemeljski plin 9,5

KWh/m3

KWh/m3

KWh/Sm3



Toplotnih  izgub  preko  cevi  se  ne  da  povsem  odpraviti,  lahko  pa  jih  do  neke  mere
zmanjšamo. Rešitev je v povečanju debeline izolacije, ki obdaja zunanjo površino cevi in
tako zmanjša skupni prehod toplote iz medija na okolico. Velik del toplotnih izgub lahko
zmanjšamo tudi  z regulacijo temperature dovoda v odvisnosti  od vremenskih okoliških
razmer  ter  potreb  odjemalcev.  Pri  zmanjšanju  izgub  toplote  vročevodne  mreže  pa
pripomore  tudi  dobra  hidravlična  uravnoteženost  sekundarne  strani  distribucijskega
omrežja. Ta poskrbi, da je povratek ogrevalne vode na čim nižji temperaturni vrednosti.
Posledično so tudi izgube toplote v povratnem vodu nižje. Več o optimizaciji temperature
dovoda ter hidravlični uravnovešenosti v poglavjih 4.4 in 4.5
V osnovi je vsa distribucijska mreža izolirana (tako dovodni kot povratni cevovod), da do
neke mere  preprečuje  prehod toplote  iz  ogrevalnega  medija  na  okolico.  Vseeno pa  se
distribucijska omrežja delijo glede na način vgradnje. [2][4] 
Izolirane cevi so lahko:

• nadzemne 
• podzemne
• podzemne v betonskih kinetah

2.4.1. Toplotne izgube izolirane cevi

Slika 2. Porazdelitev temperatur pri prehodu toplote preko materiala izolirane cevi [2]

Toplotne izgube preko cevi se pojavijo zaradi prehoda toplote preko cevi na okolico. Smer
toplotnega toka vedno poteka od toplejšega proti  hladnejšemu telesu.  Vzemimo primer
cevi v zraku, po kateri teče topla voda. Če predpostavimo, da ima voda višjo temperaturno
raven od okolice, bo toplotni tok potekal iz tople vode preko materiala cevi na okolico. 
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Enačbo za toplotni tok lahko zapišemo:

Q
.

=k⋅A zun⋅T (5)

Recipročna  vrednost  toplotne  prehodnosti  preko  izolirane  cevi  imenujemo  upornost
prehoda toplote preko izolirane cevi (Rskupni). Enačbo (5) tako lahko zapišemo nekoliko
drugače:

Q
.

=
1

R skupni

⋅Azun⋅T (6)

Za  upornost  prehoda  toplote  lahko  vzamemo  tudi  recipročno  vrednost  zmnožka  med
prehodom toplote (Rskupni) ter zunanjo površino cevi (Azun) Tako lahko zapišemo, da je
toplotni tok enak:

Q
.

=
1

R k⋅Azun

⋅Δ T (7)

pri čemer je:
RkAzun … upornost prehoda toplote preko izolirane cevi [K/W]

Upornost prehoda toplote preko izolirane cevi je sestavljena iz različnih upornosti. Te so: 
• upornost prestopa toplote iz medija na notranjo površino cevi (Rcn)
• upornost  prevoda  toplote  preko  materiala  cevi,  izolacije  ter  zaščitnega  plašča

(Rizo. cev)
• upornost prestopa toplote iz zunanje površine cevi na okolico (Rcz)

2.4.1.1. Prestop toplote

V splošnem ločimo dve vrsti konvekcije:
• prisilna  konvekcija  (gibanje  tekočine  ali  plina  poleg  naravnega  vzgona  zaradi

spremembe  gostote  povzroči  črpalka  ali  ventilator.  S  tem  je  prestop  toplote
intenzivnejši kot pri naravni konvekciji)

• naravna  konvekcija  (gibanje  tekočine  ali  plina  povzroči  sprememba  njihove
temperature, kar posledično povzroči zmanjšanje gostote, sila vzgona pa omogoči
gibanje)

6

Slika 3. Prikaz naravne in prisilne konvekcije [6]



Konvekcija v cevovodu se pojavi  med trdno snovjo (material  cevi)  in  tekočino.  Če se
pojavi temperaturna razlika med trdno snovjo (notranja površina cevi) ter tekočino (vroča
voda), se vzpostavi toplotni tok, ki ga povzroča prestop toplote iz vročega fluida na trdno
snov ali obratno.
Enačbo za toplotni tok pri prestopu toplote med tekočino in trdno snovjo lahko zapišemo:

Q
.

=⋅A⋅T (8)

Velikost toplotne prestopnosti (α) je odvisna od hitrosti tekočine, ki teče po cevi oziroma
bolje rečeno od režima gibanja tekočine (laminaren, turbulenten, prehoden), od notranje
površine cevi  preko katere poteka prestop toplote  ter  od toplotne prevodnosti  tekočine
(λmedij).

Enačbo za toplotno prestopnost lahko zapišemo:

=
medij


(9)

Predpostavimo da je tekočina, ki teče po cevi, na višjem temperaturnem nivoju od okolice.
Prestop  toplote  se  pojavi  dvakrat  in  sicer  pri  prehajanju  toplote  iz  vročega  medija  na
notranjo steno cevi ter pri prehajanju toplote iz zunanje površine cevi na okoliški zrak.

2.4.1.2. Prevod toplote

Prevod  toplote  ali  kondukcija  je  pojav,  kjer  se  toplota  iz  toplejšega  na  hladnejše  telo
prenaša z neposrednim dotikom ter brez mešanja snovi. Delci trdnih snovi začnejo vibrirati
ter se gibati s povečevanjem temperature. Med seboj se začnejo zaletavati, kar pripelje do
tega, da se kinetična energija začne prenašati iz območja z višjo temperaturo, na območje z
nižjo temperaturo. Taka vrsta prenosa toplote se pojavlja predvsem pri trdnih snoveh, do
neke mere tudi pri tekočinah in plinih. Ena najbolj toplotno prevodnih snovi so kovine.
Vzrok zato je, ker vsebujejo veliko število prostih elektronov. Za razliko od nekovinskih
materialov se loči po tem, da ni vsak delec v strukturi vezan s kemijskimi vezmi. [6]
Enačbo toplotnega toka pri prevodu toplote skozi ravno steno s površino A ter debelino δ
lahko zapišemo:

Q
.

=
material

material

⋅A⋅T (10)

pri čemer je:
λmaterial … toplotna prevodnost materiala stene [W/mK]
δmaterial … debelina stene [m]
ΔT … temperaturna razlika med zunanjo in notranjo površino steno [K]
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Slika 4. Prikaz prevoda toplote preko stene [6]
Toplotna prevodnost materiala (λmaterial) ter njegova debelina (δmaterial ) nam povesta, kako
učinkovit je toplotni tok preko določene površine. Prevodnost je odvisna od vrste materiala
(kovinski materiali imajo večjo vrednost  λmaterial od nekovinskih, kar pomeni da so bolje
toplotno prevodni).

2.4.2. Izračun toplotnih izgub preko izolirane cevi pri nadzemni distribucijski
mreži

Za izračun toplotnih izgub nadzemnega vročevoda ne potrebujemo nič drugega kot enačbe
predstavljene  zgoraj  (enačbe  (5),  (6)  in  (7)).  Vendar  za  določitev  velikosti  izgub
potrebujemo najprej določiti upornost prehoda toplote iz vročega medija preko izolirane
cevi na okolico (RkAzun). 
Ta je sestavljena iz upornosti prestopa toplote iz medija na steno cevi, upornosti prevoda
toplote skozi material  cevi,  izolacije,  zaščitnega plašča ter  upornost prestopa toplote iz
zunanje površine cevi na okolico.

1. Prikaz izračuna upornosti prestopa toplote iz vročega medija na steno cevi

Upornost prestopa toplote izračunamo:

Rcn=
1

cn⋅Anot
(11)

8



Toplotna prestopnost je odvisna od režima gibanja tekočine, notranje geometrije stene cevi
(Anot) ter toplotne prevodnosti medija (λmedij). Za njen izračun moramo poznati naslednje
podatke:

• lastnost ogrevalnega medija pri njegovi temperaturi (ρmedij, ηmedij, λmedij, cp, medij)

• dimenzija cevi (dcev,n)

• hitrost medija v cevi (vmedij)

• kinematična difuzivnost

=
medij

medij
(12)

• termična difuzivnost

a=
medij

medij⋅c p , medij
(13)

• Reynoldsovo število

R e=
vmedij⋅d h

medij
(14)

pri čemer je:

dh … hidravlični premer cevi; d h=
4⋅Anot

⋅d cev ,n

=d cev ,n (15)

• Prandtlovo število

Pr=


a
(16)

• Nusseltovo število [2]
Nu=0,023⋅R e0,8⋅Pr0,43 (17)

Z  vsemi  zbranimi  ter  izračunanimi  vrednostmi  lahko  enačbo  za  toplotno  prestopnost
zapišemo:

cn=
Nu⋅medij

d cev , n
(18)

Ko imamo vrednost toplotne prestopnosti določeno, lahko izračunamo upornost prestopa
po enačbi:

Rcn=
1

cn⋅Anot
(19)

pri čemer je Anot=⋅d cev ,n⋅l cev (20)
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2. Prikaz izračuna upornosti prevoda toplote preko izolirane cevi

Za določitev  vrednosti  upora  toplote  preko izolirane  cevi  (Rizo.  cev)  moramo izračunati
vrednosti prevoda toplote preko posameznih materialov izolirane cevi. Za določitev le teh
potrebujemo naslednje podatke o izolirani cevi:

• upornost prevoda toplote skozi cev

Rcev=

ln 
d cev , z

d cev , n



2⋅⋅cev⋅lcev

(21)

• upornost prevoda toplote skozi izolacijo

Rizo=

ln 
d izo , z

d izo , n



2⋅⋅izo⋅l cev

(22)

• upornost prevoda toplote skozi zaščitni plašč

R zp=

ln 
d zp , z

d zp , n



2⋅⋅zp⋅l cev

(23)

Enačba za skupno upornost prevoda toplote je seštevek posameznih toplotnih upornosti.
Zato enačbo lahko zapišemo:

Rizo. cev=R cnR izoR zp (24)

3. Prikaz izračuna upornosti prestopa toplote iz zunanje površine izolirane cevi na okolico

Pri izračunu upornosti prestopa toplote iz zunanje stene cevi na okolico moramo enako kot
pri točki 1 izračunati prestop toplote (αcz). Dobimo jo po enačbi [7]:

cz=9,50,0085⋅t4/3 (25)

pri čemer je:
t … temperatura medija v cevi [K]

Upornost prestopa toplote iz zunanje površine cevi na okolico izračunamo:

Rcz=
1

cz⋅A zun
(26)

pri čemer je A zun=⋅d zp , z⋅l cev (27)
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4. Izračun skupne toplotne upornosti

Skupno toplotno upornost,  ki  je  vsota  posameznih  upornosti,  imenujemo tudi  upornost
prehoda toplote preko izolirane cevi. Enačbo lahko zapišemo:

R skupni=RcnRizo.cevRcz (28)

Sedaj lahko po enačbi (7) določimo topotne izgube preko izolirane cevi, pri čemer Rskupni

iz enačbe (28) pomeni RkAzun v enačbi (7). Na tak način lahko izračunamo tudi izgube
nadzemnega  distribucijskega  omrežja,  pri  čemer  moramo  za  boljši  približek  realnim
izgubam upoštevati tudi toplotne izgube preko vodilnih in drsnih podpor. 
Pri analitični določitvi prehoda toplote preko izolirane cevi je postopek za izračun pri vseh
treh načinih vgradnje enak. 
Razlika v prehodu toplote preko cevi na okolico glede na način vgradnje se pojavi pri
podzemnih ter vročevodih v betonskih kinetah. Namreč pri določitvi toplotnih izgub mreže
moramo  poleg  skupne  upornosti  prehoda  toplote  preko  izolirane  cevi  upoštevati  še
upornost  prevoda  toplote  preko  zemlje  pri  podzemnih  vročevodih  oziroma  upornost
prevoda toplote preko betonskih kinet in zemlje pri vročevodih v kinatah.

2.4.3. Izračun toplotnih izgub preko izolirane cevi na okolico pri 
distribucijskem omrežju v betonskih kinetah

Prehod  toplote  preko  izolirane  cevi  (Rskupni)  izračunamo  enako  kot  pri  nadzemnih
vročevodih.  Vendar  moramo poleg  Rskupni določiti  tudi  upornost  prehoda toplote  preko
stene kinet ter zemlje na okolico (Rk). To upornost potrebujemo pri določitvi temperature
zraka v kanalu kinete (tk), ki je ključna za izračun toplotnih izgub vročevoda v kinetah. Za
lažjo predstavo nam Slika 5 prikazuje prerez cevne mreže (dovod in povratek) vgrajene v
betonsko kineto.
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Slika 5. Prerez cevovoda v betonski kineti (merilo 1:20) [7]



Upornost  prehoda  toplote  preko  sten  kinet  ter  zemlje  na  okolico  določimo  kot  vsoto
prestopa toplote iz zunanje površine izolirane cevi na zrak v kanalu (Rns), upornost prevoda
toplote preko stene kinete (Rs), ter upornost prevoda toplote preko zemlje (Rzem). Enačbe
za te tri upornosti lahko zapišemo:

• upornost prestopa toplote iz površine izolirane cevi na zrak v kanalu

Rns=
1

ns⋅A01

=
1

ns⋅⋅d 01⋅l cev
(29)

pri čemer notranji nadomestni premer kinete (d01) dobimo po enačbi:

d 01=
o1


=

2⋅X n2⋅Y n


(30)

• upornost prevoda toplote preko stene kinete

R s=

ln 
d 02

d 01



2⋅⋅s⋅l cev

(31)

pri čemer zunanji nadomestni premer kinete (d02) dobimo po enačbi:

d 02=
o2


=

2⋅X z2⋅Y z


(32)

• upornost prevoda toplote preko zemlje [8]

R zem=

ln 
2⋅h
d 02


2⋅h
d 02


2

−1
1 /2



2⋅⋅zem⋅l cev

(33)

Ko po enačbah (29), (31) in (33) določimo vse tri upornosti, jih lahko seštejemo skupaj, da
dobimo upornost prehoda toplote preko stene kinet ter zemlje na okolico (Rk):

Rk=RnsRsR zem (34)

Sedaj,  ko  imamo določeno  upornost  prehoda  toplote  (Rk),  moramo dobiti  še  upornost
prevoda toplote preko izolirane cevi za dovod (Rdov) ter povratek (Rpov). Ti dve vrednosti
dobimo po enačbi (28), pri čemer v enačbah za izračun upornosti prestopa toplote (Rcn in
Rcz)  upoštevamo  lastnosti  medija  pri  temperaturi  dovoda  oziroma  povratka.  Upornost
prevoda  toplote  (Rizo.cev)  ostaja  konstantna  ne  glede  na  temperaturo  dovodne  oziroma
povratne ogrevalne tekočine.
Temperaturo  zraka  v  kanalu  (tk),  ki  je  ključna  za  izračun toplotnih  izgub v  betonskih
kinetah, lahko izračunamo [8]:

t k=

tdov

Rdov

+
t pov

Rpov

+
t zem

Rk

1
Rdov

+
1

R pov

+
1
Rk

=

t dov

Rdov

+
t pov

R pov

+
t zem

Rns+R s+R zem

1
Rdov

+
1

R pov

+
1

Rns+R s+R zem

(35)
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Toplotni tok, ki prehaja iz vročega medija preko dovodne izolirane cevi, kinet ter zemlje
dobimo po enačbi:

Q
.

izg. , dov=
 t k

Rdov
(36)

pri čemer je:  t k=t dov−t k (37)

Podobno izračunamo tudi toplotni tok za povratni cevovod:

Q
.

izg. , pov=
 t k

R pov
(38)

pri čemer je:  t k=t pov−t k (39)

2.4.4. Izračun toplotnih izgub preko izolirane cevi na okolico pri podzemnem
distribucijskem omrežju

Izolacija cevi ima ponavadi visoke izolacijske sposobnosti. Zato so izgube toplote preko
njih tudi do 40 % nižje v primerjavi s klasičnimi izolacijami (mineralna volna). Investicija
v izolacijo cevi  v zemlji  je sicer  velika,  vendar so zaradi kvalitetne izolacije prihranki
toplote večji,  zato se stroški investicije hitrejše povrnejo. Poleg tega imata izolacija ter
zaščitni plašč veliko upornost na fizične vplive, namreč izolirane cevi so zakopane pod
zemljo, na kateri so danes lahko postavljene ceste in stavbe, zato so obremenitve na cevi
izredno velike. [8]

Pri podzemnih vročevodih moramo poleg upornosti prevoda toplote preko izolirane cevi
(Rizo. cev), ki je enaka kot pri nadzemnih oziroma vročevodih v betonskih kinetah, ter jo
dobimo  po  enačbi  (28),  upoštevati  še  toplotno  upornost  zaradi  medsebojnega  vpliva
dovodne in povratne cevi (Rx) ter upornost prevoda skozi zemljo (Rzem).

Upornost zaradi medsebojnega vpliva dovodne in povratne cevi izračunamo [7]:

Rx=
1

2⋅⋅λzem⋅l cev

⋅ln √1+(
2⋅h
x

)
2

(40)

Upornost prevoda toplote skozi zemljo dobimo [7]:

R zem=

ln(
4⋅h
d zun

)

2⋅⋅λzem⋅l cev

...velja za
h

d zun

≥1,25
(41)
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Toplotni tok za podzemne dovodne izolirane cevi lahko zapišemo [7]:

Q
.

dov=
(Rizo. cev+R zem)⋅(T dov−T pov)−Rx⋅(T pov−T zem)

(R izo.cev+Rzem)
2
−Rx

2 (42)

Toplotni tok za povratek izračunamo [7]:

Q
.

dov=
(Rizo. cev+R zem)⋅(T pov−T zem)−Rx⋅(T pov−T zem)

(Rizo. cev+R zem)
2
−Rx

2 (43)

Izračun  toplotnih  izgub  oziroma  toplotnega  toka  sem prikazal  za  vse  načine  vgradnje
distribucijske  mreže.  Vsem  trem  je  skupen  postopek  izračuna  prehoda  toplote  preko
materiala  izolirane  cevi  (Rskupni),  ki  je  sestavljen iz  prevoda toplote  (Rizo.  cev)  ter  dveh
prestopov; iz medija na notranjo steno cevi (Rcn) ter iz zunanje površine izolirane cevi na
okolico (Rcz). 
Enote pri izračunu toplotnih izgub so v wattih, kar pomeni, da govorimo o moči toplotnega
toka, ki prehaja preko izolirane cevi (betonskih kinet ter zemlja) na okolico. Ker nam to ne
da občutka koliko energije (toplote) se pri  tem izgubi,  pač pa govori o moči toplotnih
izgub,  lahko  za  lažjo  predstavo  pomnožimo  toplotni  tok  s  številom  ur  obratovanja
distribucijske mreže,  da dobimo izgube energije v wattnih urah.  Število ur obratovanja
vročevoda poteka skozi celo leto, tudi poleti, ko se pripravlja STV. Zato za ure obratovanja
vzamemo kar število ur v enem letu, če računamo letne izgube toplote oziroma število ur
enega meseca, če računamo izgube toplote posameznega meseca.

Enačbo za izračun toplotnih izgub tako lahko zapišemo:

Qizg. skupaj=Q
.

izg. dovQ
.

izg. pov⋅št. dni⋅24 (44)

pri čemer je:
št. dni … število dni obdobja za katerega računamo izgube toplote [/]

Številka 24 predstavlja število ur posameznega dneva, namreč izračunane vrednosti morajo
imeti enota v MWh.

2.5. Učinkovitost distribucijskega omrežja

Učinkovitost  distribucijske  mreže  je  obratno  sorazmerna  toplotnim  izgubam  omrežja.
Večje  kot  so  izgube,  manjša  je  učinkovitost  in  obratno.  Dobimo jo  kot  razmerje  med
toploto dovedeno odjemalcem in oddano toploto v omrežje. Razlika med njima predstavlja
toplotne izgube, ki  bi  morale  biti  identične izgubam, ki bi  bile izračunane po zgornjih
postopkih (poglavje 2.4). 

Enačbo za učinkovitost omrežja lahko zapišemo:

ηdis.omrežja=
Qdovedena

Qodd. v omr.

=
Qodd. v omr.−Qizg. celotni

Qodd. v omr.
(45)
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Celotne izgube toplote v obravnavanem obdobju (Qizg. celotni) izračunamo po postopku iz
poglavja 2.4 ali pa jih določimo kot razlika med oddano toploto v omrežje ter dovedeno
toploto:

Qizg. celotni=Qodd. v omr.−Q dovedena (46)

Če imamo podane izgube toplote, lahko določimo tudi delež toplotnih izgub (δizg):

izg=
Qizg. skupaj

Qodd. v omr.
(47)

Učinkovitost omrežja lahko zapišemo tudi z enačbo:

dis. omrežja=1−izg (48)

2.6. Kratka predstavitev dejanskega primera sistema za lažje 
razumevanja v nadaljevanju dela

Sistem daljinskega ogrevanja v Kranju že od samega začetka vodi podjetje Domplan d.d.,
ki  se  ukvarja  z  različnimi  dejavnostmi  vezanimi  na  načrtovanje,  gradnjo,  vzdrževanje,
obratovanje  ter  energetsko  oskrbo objektov.  Glavni  dve  dejavnosti  sta  toplotna  oskrba
objektov v naselju Planina ter dobava in distribucija zemeljskega plina za široko potrošnjo
v Mestni občini Kranj, Občini Naklo ter Občini Šenčur.
Posvetili se bomo le toplotni oskrbi objektov v naselju Planina. V poglavju  3 je opisano
delovanje sistema daljinskega ogrevanja pred letom 2012. Takratna kotlarna je s pomočjo
treh  kotlov  proizvajala  toploto,  s  katero  so  preko  vročevodnega  omrežja  oskrbovali
stanovalce naselja. Sistem je predstavljen na podlagi zbranih podatkov, ki sem jih dobil s
strani podjetja. Gre predvsem za podatke o mesečnih ter letnih količinah proizvedene in
distribuirane toplote ter rabe goriva.
V poglavju 4 je predstavljeno delovanje od leta 2012 naprej. Po letu 2007 je bila napisana
študija o celoviti prenovi sistema daljinskega ogrevanja naselja Planina. Želje uporabnikov
ter namen rekonstrukcije so bile znižanje rabe primarne energije za pripravo in distribucijo
toplote, nemoteno obratovanje sistema ter zmanjšanje stroškov.
V sami študiji je bilo predstavljenih 6 možnosti prenove kotlarne, ena izmed njih je tudi
vzdrževanje  obstoječega  stanja.  Odločili  so  za  možnost  celovite  rekonstrukcije,  katera
vključuje posodobitev vseh obstoječih naprav ter  vsebuje postavitev naprav za sočasno
proizvodnjo toplote in električne energije. Tako stara kotlovnica ni bila več kotlarna, pač
pa je dobila naziv toplarne (vzporedno se proizvajata toplota in električna energija).
Poleg zamenjave ter postavite novih naprav je bila na sistemu izvedena tudi posodobitev
regulacije  sistema  in  s  strani  podjetja  EL-TEC Mulej  d.o.o.  izdelan  sodoben centralni
nadzorni sistem; izdelan je bil termični in hidravlični model sistema DO Planina, ki na
podlagi vhodnih podatkov (temperatura, tlak, pretok, vreme) omogoča simulacijo stanja v
omrežju ter predlaga kakšno naj bi bilo najbolj ekonomično obratovanje v prihodnjih urah.
S tem omogoča lažje ter bolj ekonomično vodenje sistema.
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3. Kotlarna (stanje sistema pred rekonstrukcijo)

3.1. Splošno

Kotlovnica obratuje od leta 1971. Sitem je bil pred rekonstrukcijo nazadnje obnovljen v
letih 1981 in 1983, ko so vgradili dva nova kotla (moči 17,4 MW ter 9,2 MW). Sprva so
kot gorivo uporabljali srednje lahko kurilno olje oziroma mazut. Leta 1990 so v kotlovnico
vgradili še en kotel moči 18,5 MW. Dve leti kasneje se je namesto mazuta začel uporabljati
zemeljski plin.  Za toplotno oskrbo stanovanjskega naselja so tako skrbeli  3 vročevodni
kotli:

• TVV 16.000 EMO Celje (moči 18,5 MW)
• TVV 15.000 EMO Celje (moči 17,4 MW)
• TVV 8.000 EMO Celje (moči 9,2 MW)

V času ogrevalne sezone je obratoval predvsem kotel moči 17,4 MW, v primeru večjega
odjema oziroma pokrivanja konic pa se je dodatno vključeval kotel moči 9,2 MW. Slednji
se je v letnem času uporabljal za pripravo tople sanitarne vode. Kotel moči 18,5 MW je
predstavljal rezervo, v primeru okvare drugih dveh.
Za vse kotle se je uporabljalo primarno gorivo, zemeljski plin. V tabeli  2 je prikazana
poraba zemeljskega plina po posameznih mesecih za leta od 2000 do 2007.

Tabela 2. Poraba zemeljskega plina na mesečni ter letni ravni od leta 2000 do 2007 [9]

Iz  porabe  zemeljskega  plina  lahko  izračunamo  koliko  toplote  lahko  odda  gorivo  pri
zgorevanju  (tabela  3),  katerega  kurilna  vrednost  je  9,473  kWh/Sm3  (34,103  MJ/Sm3).
Primer  izračuna  sem  prikazal  za  porabo  zemeljskega  plina  v  letu  2001.  Toploto
porabljenega plina dobimo iz enačbe (1):

Qodd. goriva=V zem. plin⋅H=7533843 Sm3
⋅0,009473

MWh

Sm3
=71368MWh
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[Sm3] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
jan 1291570 1081539 1257990 1264991 1231454 1231219 1212143 1006417
feb 994460 906722 878878 1157489 1041418 1083689 1033377 830321
mar 861800 795639 754633 835627 955251 907614 956043 757852
apr 550336 695172 652981 673492 639800 634158 600857 464223
maj 238130 258570 305127 242773 401689 371943 307925 280666
jun 190580 191499 174642 166303 193060 191174 235769 177617
jul 195610 187460 179813 173313 191169 187628 172809 183070
avg 183510 176547 179709 162087 179333 188709 182943 176969
sep 210179 373414 312485 220190 234625 279954 189042 309744
okt 571794 544452 633361 754106 578227 618572 462787 642444
nov 789809 996132 742497 790939 895512 919814 763398 881659
dec 1022111 1326697 1088467 1101651 1141876 1224379 1000482 1178845

Skupaj 7099889 7533843 7160583 7542961 7683414 7838853 7117575 6889827



Tabela 3. Toplota, ki jo odda porabljen zemeljski plin pri idealnem zgorevanju

Ker pa ni idealnega kotla, ki bi lahko celotno notranjo energijo goriva pretvoril v toploto,
imamo na pragu kotlarne nekoliko manjše vrednosti energije kot jih je zmožno dati gorivo.
Toploto, ki jo dobimo iz kotla, imenujemo tudi toplota na pragu kotlarne ali toplota oddana
v omrežje (tabela 4).

Tabela 4. Toplota, ki jo proizvede kotel oziroma toplota na pragu kotlarne

V tabeli 5 je prikazana toplota, ki pride do porabnika. Imenujemo jo tudi plasirana toplota
na pragu porabnika oziroma dovedena toplota. Vrednosti iz tabele so merjene, vendar bi jih
lahko  tudi  izračunali.  Dovedena  toplota  porabniku  je  razlika  med  energijo  oddano  v
omrežje in toplotnim izgubam vročevodnega omrežja.
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[MWh] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
jan 12235 10245 11917 11983 11666 11663 11483 9534
feb 9421 8589 8326 10965 9865 10266 9789 7866
mar 8164 7537 7149 7916 9049 8598 9057 7179
apr 5213 6585 6186 6380 6061 6007 5692 4398
maj 2256 2449 2890 2300 3805 3523 2917 2659
jun 1805 1814 1654 1575 1829 1811 2233 1683
jul 1853 1776 1703 1642 1811 1777 1637 1734
avg 1738 1672 1702 1535 1699 1788 1733 1676
sep 1991 3537 2960 2086 2223 2652 1791 2934
okt 5417 5158 6000 7144 5478 5860 4384 6086
nov 7482 9436 7034 7493 8483 8713 7232 8352
dec 9682 12568 10311 10436 10817 11599 9478 11167

Skupaj 67257 71368 67832 71454 72785 74257 67425 65267

[Mwh] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
jan 10718 8975 10439 10497 10219 10217 10059 8352
feb 8252 7524 7293 9605 8642 8993 8575 6890
mar 7152 6602 6262 6934 7927 7532 7934 6289
apr 4567 5769 5419 5589 5309 5262 4986 3852
maj 1976 2146 2532 2015 3333 3087 2555 2329
jun 1581 1589 1449 1380 1602 1586 1956 1474
jul 1623 1556 1492 1438 1586 1557 1434 1519
avg 1523 1465 1491 1345 1488 1566 1518 1469
sep 1744 3099 2593 1827 1947 2323 1569 2570
okt 4745 4518 5256 6258 4798 5133 3840 5331
nov 6554 8266 6161 6563 7431 7633 6335 7316
dec 8482 11009 9032 9142 9476 10160 8302 9782

Skupaj 58917 62518 59421 62594 63760 65050 59064 57174



Tabela 5. Dovedena toplota oziroma toplota, ki se preda na sekundarno stran

Slika 6. Vrste energije pri njeni pretvorbi [10]
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[Mwh] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
jan 10476 8712 10194 10253 9971 9969 9809 8081
feb 7980 7243 7009 9350 8375 8730 8307 6601
mar 6865 6310 5965 6646 7651 7250 7657 5992
apr 4249 5466 5111 5283 5000 4953 4673 3525
maj 1626 1797 2189 1665 3000 2750 2212 1983
jun 1226 1234 1092 1022 1247 1231 1606 1117
jul 1268 1200 1136 1081 1231 1201 1077 1163
avg 1167 1108 1135 987 1132 1210 1162 1112
sep 1391 2762 2250 1475 1596 1977 1213 2227
okt 4429 4199 4946 5961 4483 4822 3513 5023
nov 6261 7994 5863 6270 7149 7353 6039 7032
dec 8212 10771 8770 8881 9219 9912 8031 9529

Skupaj 55150 58796 55660 58874 60054 61358 55299 53385
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Na sliki  6 se lepo vidi kako se energija pri njeni pretvorbi ter transportu izgublja. Rdeč
stolpec  prikazuje  primarno  energijo  oziroma energijo  goriva  (zemeljski  plin).  To vrsto
energije moramo pretvoriti v toploto. To je naloga kotlov, ki pri izgorevanju zemeljskega
plina prenašajo toploto na vodo, ki prihaja v sistem. To toploto imenujemo tudi sekundarna
energija ali energija oddana v omrežje (rumen stolpec). Seveda ni idealnega kotla, ki bi
celotno  primarno  energijo  pretvoril  v  sekundarno,  zato  so  vrednosti  slednje  nekoliko
manjše. Razliko med njima imenujemo izgube toplote pri kotlovskem postrojenju in so
odvisne od izkoristka kotla (ηkotel).
Sekundarna  energija  nato  potuje  do  odjemalca.  Pri  njenem  transportu  se  ponovno
pojavljajo toplotne izgube. Imenujemo jih izgube toplote distribucijskega omrežja in so
razlika med sekundarno ter končno energijo. Končna energija je tisti del energije, ki prispe
do končnega odjemalca (zelen stolpec).  Poznamo jo tudi  kot  dovedena toplota.  Izgube
sekundarne energije so odvisne od učinkovitosti distribucijskega omrežja.
Tisti  del  končne energije,  ki  jo odjemalec rabi  (npr.  ogrevanje prostora z  radiatorjem),
imenujemo koristna energija. [10]

3.2. Izkoristek kotla

Energijski izkoristek kotla določimo glede na toplotne izgube kotla oziroma neizkoriščeno
energijo dimnih plinov. 
Primer izračuna letnega izkoristka kotla sem prikazal za leto 2008/2009 (obdobje od junija
08 do julija 09). Podatki od proizvedeni toploti so podani v tabeli 6. Izkoristek izračunamo
po enačbi (2):

ηkotel=
Q odd. vomr.

Qodd.goriva

=
55153 MWh
63329 MWh

=0,871

Povprečne mesečne ter skupni letni izkoristek kotla smo določili za leto 2008/2009 in sicer
kot razmerje med celotno letno energijo oddano v omrežje in celotno letno energijo goriva
(obdobje od junija 08 do maja 09). Vrednosti so prikazane v tabeli 6.

Tabela 6. Letni ter mesečni izkoristki kotlovskega postrojenja v Kotlovnici Planina [11]

Leto 08/09 poraba zem. p. [Sm3] energ. zem. plina [kWh] oddana en. v  omrežje [kWh] Izkoristek [%]
Jan 09 875394 11002495,00 9519000 86,5
Feb 09 888759 8419214,01 7288000 86,6
Mar 09 743662 7044710,13 6139680 87,2
Apr 09 418833 4225762,00 3683000 87,2
Maj 09 249656 2364991,29 2071110 87,6
Jun 08 169287 1603655,75 1426940 89,0
Jul 08 169846 1608951,16 1427010 88,7
Avg 08 169292 1603703,12 1418900 88,5
Sep 08 319275 3024492,08 2679490 88,6
Okt 08 536908 5086129,48 4489550 88,3
Nov 08 779063 7380063,80 6437270 87,2
Dec 08 1051879 9964449,77 8573290 86,0
Skupaj 6371854 63328617,57 55153240 87,1

Povprečni letni izkoristek kotla je 87,1 %.
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Slika 7. Prikaz proizvodnje toplote v kotlarni Planina za omenjeno obdobje
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Slika 8. Prikaz izgub toplote pri kotlovskem postrojenju
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Na sliki  8 lahko vidimo, da se izgube kotlov gibljejo preko celega leta med 11 in 14 %.
Kotla  imata  najmanjši  izkoristek  v  ogrevalni  sezoni,  ko  so  obremenitve  največje
(december → 14  % ).  To  sicer  ni  logično,  saj  kotli  pri  največji  obremenitvi  dosegajo
najvišje izkoristke. Kotel bi zato moral imeti najvišji izkoristek v ogrevalnem (zimskem)
obdobju, ko so obremenitve največje. Na sliki  8 pa vidimo da temu ni tako. Vzrok smo
našli v tem, da v poletnih mesecih obratuje samo kotel moči 9,2 MW, ki ima kljub manjšim
potrebam odjemalcev po toploti (samo za STV), relativno visoko obremenitev. V ogrevalni
sezoni pa obratuje kotel moči 17,4 MW, ob pokrivanju konic pa mu pomaga tudi kotel
moči 9,2 MW. Lahko sklepamo, da kljub večjim potrebam po toploti (STV + ogrevalna
voda) kotla v ogrevalni sezoni nista obremenjena na tako visoki ravni kot kotel v letnem
obdobju.  Zato  so  v  poletnih  mesecih  nelogični  višji  izkoristki  od  izkoristkov  v  času
zimskega obratovanja.
Možnost za slabše kotlovske izkoristke ter posledično višje temperature dimnih plinov v
ogrevalni sezoni, je bila višja temperatura ogrevalne vode, s tem pa večje toplotne izgube.
Povprečna temperatura v ogrevalni sezoni za dovod je bila 98 °C ter povratek 71 °C, kar je
za 8 °C več od temperature dovoda v poletnem času. Temperaturi povratka sta za zimski in
poletni čas približno enaki.

Opisano smo preverili tako, da smo analizirali obratovanje kotlov za dva meseca in sicer za
junij, ko so potrebe po toploti najnižje, ter januar, ko so toplotne potrebe najvišje.

1) JUNIJ

V juniju  je  poraba  zemeljskega  plina  169287 Sm3,  kar  pomeni  1603656 kWh toplote.
Vendar ker kotel moči 9,2 MW ni idealen, je v omrežje oddano le 1426940 kWh toplote.
Če bi kotel stalno obratoval pri polni moči, bi po  enačbi (4) prišli do števila polnih ur
obratovanja:

 z9,2 MW=
Qodd.v omr. , junij

Q
.

kotel 9,2MW

=
1426940kWh

9200 kW
=155h

Kotel  bi  pri  polni  moči  potreboval  155  ur,  da  bi  iz  169287  Sm3 zemeljskega  plina
proizvedel 1426940 kWh toplote.

Po enačbi (2) lahko izračunamo izkoristek kotla v juniju:

 junij=
Qodd. vomr. , junij

Q zem. plina , junij

=
1426940kWh
1603656kWh

=0,89

2) JANUAR

V januarju je poraba zemeljskega plina 875349 Sm3, kar pomeni 11002495 kWh toplote.
Pri tem obratujeta kotel moči 17,4 MW ter kotel moči 9,2 MW (skupna moč 26,6 MW).
Ker nista idealna, je v omrežje oddano le 9519000 kWh. Število ur obratovanja pri polni
moči dobimo enako kot v primeru zgoraj:
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z26,6 MW=
Qodd.v omr. , januar

Q
.

kotel 17,4MW+ Q
.

kotel 9,2MW

=
9519000kWh

26600kW
=358h

Kotla  bi  pri  polni  moči  potrebovala  358  ur,  da  bi  iz  875349  Sm3 zemeljskega  plina
proizvedla 9519000 kWh toplote. 
Po enačbi (2) lahko izračunamo izkoristek kotla v januarju:

 januar=
Qodd. vomr. , januar

Q zem. plina , januar

=
9519000kWh

11002495 kWh
=0,865

Zgornja  dva  primera  lepo prikazujeta  zakaj  so  kotlovski  izkoristki  v  poletnih  mesecih
nekoliko  višji  od  zimskih.  Namreč  pri  zimskem  obratovanju  moramo  kljub  večjim
toplotnim potrebam upoštevati obratovanje dveh kotlov (kotla moči 17,4 MW ter 9,2 MW).
To pomeni, da se proizvodnja toplote porazdeli na oba kotla, s tem pa noben od njiju ni
obremenjen na tako visoki ravni kot kotel v poletnem obdobju. Skupni izkoristek obeh
kotlov je tudi zato nekaj odstotkov nižji od izkoristka kotla, ki obratuje sam v poletnih
mesecih.

3.3. Potreba po toploti in število ur obratovanja

Predvidena letna oddana toplota v omrežje je 62 000 MWh/leto. Konična moč kotlovnice
je med 25 in 30 MW.
Za primer prikaza letnih potreb po toploti smo vzeli leto 2001, kjer je bila letna toplota na
pragu kotlovnice 62518 MWh/leto (slika 9).
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Slika 9. Letni diagram potreb po toploti za leto 2001 [12]
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Št. polnih ur obratovanja kotlov pri maksimalni obremenitvi za leto 2001 smo dobili po
enačbi (4):

z2001=
Qodd.v omr.

(Q
.

1+ Q
.

2)

=
62518

(17,4+ 9,2)
=2350h

Toliko ur bi obratovala kotla v letu 2001 pri maksimalni obremenitvi, da bi proizvedla
62518 MWh toplote.
Pri predvideni letni toplotni oddaji  (62 000 MWh/leto) je število polnih ur obratovanja
nekoliko manjše in sicer:

z=
Q odd. v omr.

(Q
.

1+ Q
.

2)

=
62000

(17,4+ 9,2)
=2331h

3.4. Distribucija toplote od vira do porabnika

Proizvedena toplota potuje z medijem (voda) po vročevodnem omrežju od vira toplote do
odjemnega mesta.  Odjemno mesto predstavlja  toplotno postajo,  ki  distribuirano toploto
preko prenosnika toplote prenese na sekundarno oziroma sekundarno stran. Od tu naprej
toplota preko sekundarnega medija potuje do samih porabnikov (ogreval). Na odjemnem
mestu se na sekundarno stran preda pogodbena količina toplote, ki je odvisna od potreb
odjemalcev.
Na  vročevodnem  omrežju  Planina  je  priključenih  67  toplotnih  postaj,  od  tega  jih  56
vključuje tudi pripravo tople sanitarne vode (STV). Projektna moč vseh toplotnih postaj
skupaj je 44,202 MW.
Pri zunanji  projektni temperaturi  -20 °C je sistem dimenzioniran na temperaturni režim
130/70 °C,  vendar  se  v  ogrevalni  sezoni  zunanja  temperatura  v  zadnjih  letih  nikoli  ni
spustila tako nizko. V letnem obdobju je temperaturni režim 80/50 °C. [11]
Vročevodno omrežje sestavljajo različne dimenzije cevi. Skupna dolžina cevi je 14246 m.
Dolžine posameznih dimenzij so prikazane v tabeli 7. 

Tabela 7. Dolžine cevi posameznih dimenzij vročevodne mreže [11]

DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 175 DN 200 DN 250 DN 300 Skupaj
Dolž. [m] 44 550 1504 2688 2790 1336 1632 404 1020 1168 1110 14246

Cevovod vročevodnega omrežja Planina je povečini podzemen v kinetah. Pri analitičnem
izračunu toplotnih izgub v poglavju 3.5.2 smo upoštevali, da je celoten vročevod glede na
simetralo cevi pod zemljo od 0,5 do 1,6 metra, odvisno od velikosti dimenzij cevi.
Lastnosti izoliranih cevi posameznih dimenzij so predstavljene v tabeli 8.

23



Tabela 8.  Prikaz debelin posameznih slojev izolirane cevi ter njihova skupna upornost 
prevoda toplote za vsako dimenzijo distribucijske mreže [11]

DN40 43,1 48,3 61,7 2 3,28
DN50 54,5 60,3 64,7 2 2,91
DN65 70,3 76,1 63,9 2 2,43
DN80 82,5 88,9 71,1 2 2,34
DN100 107,1 114,3 85,7 2 2,23
DN125 132,5 139,7 85,3 2 1,90
DN150 160,3 168,3 81,7 2 1,58
DN175 185,2 193,2 81,8 2 1,41
DN200 210,1 219,1 95,9 2 1,45
DN250 263 273 127 2 1,52
DN300 312,7 323,9 126,1 2 1,31

not. premer   
dcev ,n[mm]

zun. premer 
dcev ,z[mm]

debelina izolacije 
sizo [mm]

debelina zaščitnega 
plašča szp [mm]

top. upornost 
materiala [mK/W]

Toplotne upornosti prevoda toplote preko izolirane cevi smo dobili po enačbah (21), (22)
in (23). Vse upornosti med seboj seštejemo, da dobimo skupno upornost prevoda toplote
preko materiala  izolirane cevi  (enačba (24)).  Primer izračuna sem pokazal  za upornost
prevoda preko največje dimenzije z notranjim premerom 312,7 mm (DN 300):

Rizo. cev=

ln(
d cev , z

d cev , n

)

2⋅λcev⋅
+

ln (
d izo , z

d izo ,n

)

2⋅λizo⋅
+

ln(
d zp , z

d zp , n

)

2⋅λzp⋅
=

ln (
323,9
312,7

)

2⋅52⋅
+

ln(
450

323,9
)

2⋅0,04⋅
+

ln(
454
450

)

2⋅0,808⋅
=1,31

m⋅K
W

pri čemer so:
λcev=52 W/mK (v tem primeru gre za material jeklo)
λizo=0,04 W/mK (v tem primeru gre za stekleno volno)
λzp=0,808 W/mK (v tem primeru gre za gumo)
dzun= dzp =0,454 m

V tabeli  8 so  prikazane  le  upornost  prevoda  toplote  preko  izolirane  cevi,  ne  pa  tudi
upornost prevoda skozi steno kinete ter zemljo. Za izračun teh dveh veličin potrebujemo
podatke  o  dimenzijah  kinet  za  vsako  dimenzijo  vročevoda  posebej.  Več  o  tem  pri
analitičnem izračuna toplotnih izgub v poglavju 3.5.2.4

Distribuirana toplota, ki potuje po vročevodnem omrežju od vira do odjemnega mesta, se
zaradi prehoda toplote iz vročega medija preko izoliranih cevi in kinet na okolico izgublja.
Velikost izgub na meter vročevoda je odvisna od debeline izolacije cevi in temperature
dovoda.
Ker gre v našem primeru za staro vročevodno omrežje, ki od samega začetka obratovanja
kotlarne nikoli ni bilo obnovljeno, je toplotna upornost izolaciji nekoliko padla, toplotne
izgube  pa  so  se  posledično  povečale.  Mnogokrat  so  vzrok  za  to  razpoke  v  cevi,  ki
nastanejo  na  materialu  po  toliko  letih  obratovanja.  S  tem  se  na  poškodovanih  delih
vročevoda izolacija razmoči, kar privede do zmanjšanja toplotne upornosti materiala.

24



Sanacija vročevodnega omrežja (pod sanacijo je mišljeno predvsem povečanje debeline
izolacije) bi bila za zmanjšanje toplotnih izgub izredno pomembna, vendar po drugi strani
ekonomsko  in  organizacijsko  težko  izvedljiva.  Gre  namreč  za  večinoma  podzemni
vročevod v kinatah, nad katerim so danes zgrajene ceste in stavbe. Prav tako bi v primeru
sanacije morali upoštevati zaplete na privatnih zemljiščih. Vse to pa sanacijo onemogoča,
zato bi bila investicija v to izredno vprašljiva.
Toplotne izgube tako lahko zmanjšamo le z regulacijo temperature v dovodu. Temperatura
dovoda v sistem mora imeti čim nižjo vrednost, vendar mora biti vseeno dovolj visoka, da
zadosti potrebam vseh odjemalcev. Zato je potrebno dobro poznati značilnosti odjemnih
mest, prihodnje vremenske razmere ter upoštevati čas, ki je potreben, da toplota (vroča
voda) doseže najbolj oddaljeno odjemno mesto. Poleg temperature dovoda pa morajo biti
dosežene tudi optimalne pretočno tlačne razmere. Več o regulaciji optimalne temperature
dovoda ter optimalnih pretočno tlačnih razmerah v sistemu je opisano v poglavju 4.4. [13]
[21]

Slika 10. Toplotna prevodnost izolirane cevi v odvisnosti od debeline izolacije. 
Velja za cev največje dimenzije; DN 300 z notranjim premerom 312,7 mm [14]

3.5. Učinkovitost distribucijske mreže

Učinkovitost distribucijske mreže je obratno sorazmerna velikosti toplotnih izgub. Določil
sem jo na  dva načina.  Prvi  način  določa  učinkovitost  distribucijske mreže  iz  merjenih
vrednosti in sicer za leto 2008/2009 (obdobje od junija 08 do maja 09). Drug način pa
temelji na analitičnem izračunu prehoda toplote preko različnih dimenzij izoliranih cevi ter
kinet na okolico. Izračunane vrednosti učinkovitosti omrežja obeh načinov smo med seboj
primerjali ter komentirali razliko (poglavje 3.5.2.6).
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3.5.1. Učinkovitost distribucijske mreže (merjene vrednosti)

Vrednosti  mesečne  oddane  toplote  v  omrežje  ter  porabljene  energije  za  ogrevanje  ter
pripravo STV smo dobili s strani podjetja. S pomočjo enačbe (44) lahko določimo mesečne
učinkovitosti distribucijske mreže. Primer izračuna smo pokazali za obdobje od junija 2008
do maja 2009. Vrednosti proizvedene ter dovedene toplote so podane v tabeli 9. 

Učinkovitost distribucijske mreže v obdobju enega leta:

ηdis.omr. 08 /09=
Qdovedena

Qodd. v omr.

=
Q ogrevanje+QSTV

Qodd. v omr.

=
35325+14342

55153
=0,90

Velikost  toplotnih izgub dobimo po enačbi  (45).  Primer izračuna smo pokazali  za  isto
obdobje kot pri učinkovitosti distribucijske mreže. Velikost toplotnih izgub je enako:

Qtop. izgub=Qodd. v omr.−Q dovedena=55153−49667=5486MWh

Tabela 9. Analiza učinkovitosti distribucijskega omrežja za obdobje od junija 
2008 do maja 2009 [11]

januar 7630 1307 8937 9519 582 93,9
februar 5352 1405 6757 7288 531 92,7
marc 4395 1201 5596 6140 544 91,1
april 1997 1299 3296 3683 387 89,5
maj 454 1138 1591 2071 480 76,8
junij 0 1037 1037 1427 390 72,7
julij 0 999 999 1427 428 70,0

avgust 0 1041 1041 1419 378 73,3
september 1138 1200 2338 2679 342 87,2

oktober 2893 1134 4027 4490 463 89,7
november 4750 1248 5998 6437 439 93,2
december 6717 1333 8050 8573 523 93,9

Skupaj 35325 14342 49667 55153 5486 90,1

mesec 
(JUN08-
MAJ09)

porabljena 
energ. za 

ogr. [MWh]

porabljena 
energ. za 

STV [MWh]

porabljena 
energ. 
skupaj 
[MWh]

oddana 
energ. v 

omr. 
[MWh]

izgube 
distribucijs
kega omr. 

[MWh]

učinkovitost 
distribucijskega 

 omrežja [%]

V tabeli  9 so  prikazane  mesečne  učinkovitosti  distribucijske  mreže,  ki  so  v  poletnih
mesecih (junij, julij, avgust) manjše od učinkovitosti omrežja v ogrevalni sezoni. Vzrok
temu je  manjša  količina  toplote  oddane  v  omrežje  v  poletnih  mesecih,  saj  se  s  strani
porabnikov toplota koristi le za pripravo STV. Toplotne izgube ne glede na manjše potrebe
po toploti v poletnem času ne odstopajo veliko od izgub toplote v sezoni ogrevanja (skozi
celotno  leto  se  gibljejo  med  350 –  580 MWh).  Do odstopanj  morda  prihaja  le  zaradi
različnih  temperatur  ogrevalne  vode  (dovod)  med  letnim  ter  zimskim  režimom
obratovanja. Dejanski povprečni zimski režim je bil 97/71 °C, letni pa 87/72 °C.
Učinkovitost distribucijske mreže ni prikaz realnega stanja. Realne izgube toplote omrežja
v ogrevalnem obdobju predstavljajo od 10 od 15 % toplote oddane v omrežje, v letnem pa
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se lahko njihova vrednost povzpne tudi do 50 %.
Pri vrednostih iz tabele je nerealna količina toplote, ki je bila predana na sekundarno stran
omrežja (porabljena energija za ogrevanje in STV). Namreč meritve o dovedeni toploti na
porabnikovo stran so se izvajale le delno, delno pa so jih ocenili (npr. pri STV so merili
porabo hladne vode, ki je bila potrebna pri pripravi STV, nato pa so predpostavili količino
toplote, ki je potrebna za pripravo 1 m3 hladne vode).
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Slika 11. Prikaz energijskih tokov (jun. 2008 do maj 2009)

Slika 12. Primerjava med oddano toploto v omrežje in dovedeno toploto



Učinkovitost distribucijskega omrežja smo določil tudi za ostala leta (2000-2007). Giblje
se med 91 % in 95 %, odvisno od posameznega leta. Prikazane so v tabeli 10.

Tabela 10. Učinkovitost dis. omrežja po letih (2000 – 2007) [9] [11]

Leto odd.top.v omr. [MWh] prodana top [MWh] izgube omr [MWh] Učinkovitost dis. omr. [%]
2000 58917 55150 3767 93,61
2001 62518 58796 3722 94,05
2002 59421 55660 3761 93,67
2003 62594 58874 3720 94,06
2004 63760 60054 3706 94,19
2005 65050 61358 3692 94,32
2006 59054 55299 3755 93,64
2007 57174 53385 3789 93,37

3.5.2. Učinkovitost distribucijske mreže (temelji na analitičnem izračunu 
toplotnih izgub preko izolirane cevi in stene kinet na okolico)

Pri  tem  načinu  izračuna  učinkovitosti  vročevodnega  omrežja  moramo  najprej  določiti
vrednost  toplotne  upornosti  prehoda toplote  iz  vročega  medija  preko izolirane  cevi  na
okolico  (Rizo.cev= Rcn+Rcev+Rizo+Rzp+Rcz).  Ta  se  spreminja  glede  na  različne  dimenzije
cevi ter temperature medija.
Naslednji  korak  je  izračun  toplotne  upornosti  prevoda  toplote  skozi  steno  kinet  (Rs),
upornost  prevoda  toplote  skozi  zemljo  (Rzem)  ter  upornost  prestopa  toplote  iz  zraka  v
kanalu na steno kinete (Rns). Vsota vseh treh upornosti je enaka upornosti prehoda toplote
skozi zid kanala (Rk=Rs+Rns+Rzem).
Sedaj,  ko  imamo  upornost  prehoda  toplote  skozi  zid  kanala  (Rk),  lahko  določimo
temperaturo  zraka  v  kanalu  (tk),  ki  je  bistvena  za  izračun  toplotnih  izgub  na  meter
vročevoda v kinatah. Pri tem potrebujemo tudi temperature medija v dovodu in povratku.
Za te vrednosti vzamemo povprečne mesečne temperature dovoda in povratka v obdobju
od junija 2008 do maja 2009. Vrednosti so podane v tabeli 11.
S toplotno upornostjo prehoda toplote preko izolirane cevi (Rizo. cev) ter temperaturo zraka
v kanalu (tk) lahko določimo toplotne izgube na meter cevovoda. Če te izgube pomnožimo
z dolžino  cevi  posameznih  dimenzij,  dobimo vrednosti  toplotnih  izgub  za  vsak  mesec
posebej (pri posameznih mesečnih temperaturah dovoda in povratka). 
Če jih med seboj  seštejemo in dobljeno vrednost  odštejemo od letne toplote  oddane v
omrežje, ter to vrednost delimo z letno toploto oddano v omrežje (v obdobju od junija 08
do maja 09), dobimo letno učinkovitost distribucijske mreže.
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Tabela 11. Povprečne mesečne vrednosti Tdov, Tpov, Tok v obravnavanem obdobju [11]

Temp. okolice [°C] Temp. dovod  [°C] Temp. povratek  [°C] ΔT  [°C] Povp. moč [MW]
Jan 09 -2,40 101,64 69,00 32,64 13,055
Feb 09 1,45 101,98 69,93 32,05 11,002
Mar 09 6,15 97,79 69,69 28,10 8,262
Apr 09 12,51 95,39 72,25 23,14 4,972
Maj 09 17,02 92,46 73,83 18,63 2,475
Jun 08 19,43 86,09 70,47 15,62 2,042
Jul 08 20,63 87,41 72,41 15,00 1,894
Avg 08 20,12 88,90 73,34 15,56 1,870
Sep 08 14,50 87,41 72,74 14,67 3,480
Okt 08 11,25 88,90 71,74 17,16 5,956
Nov 08 5,45 92,43 70,35 22,08 8,929
Dec 08 0,48 97,26 69,46 27,80 11,753

Pri analitičnem izračunu toplotnih izgub vročevodnega omrežja prikazujemo izračun za
največjo  dimenzijo  cevi  (DN  300;  dcev,  n=312,7  mm)  pri  povprečnih  januarskih
temperaturah  (Tdov,  Tpov,  Tok).  Za  vse  ostale  dimenzije  pri  vseh  ostalih  povprečnih
mesečnih temperaturah so vrednosti toplotnih izgub podane v tabelah (tabela  15 – tabela
18).

Slika 13. Porazdelitev temperatur pri izolirani cevi [2]
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Podatki o vročevodnem omrežju:
• temperatura medija v dovodu: 374,64 K (poprečna januarska temperatura dovoda)
• temperatura medija v povratku: 342 K (povprečna januarska temperatura povratka) 
• temperatura okolice: 270,60 K (povprečna januarska temperatura okolice)
• toplotna prevodnost cevi: λcev= 52 W/mK
• toplotna prevodnost zaščitnega plašča: λzp= 0,808 W/mK
• toplotna prevodnost izolacije (steklena volna): λizo= 0,04 W/mK

3.5.2.1. Izračun toplotne upornosti prestopa toplote iz vročega medija na 
notranjo steno cevi

• Lastnost vode pri 374,64 K (101,64 °C)
gostota vode: ρH2O= 957 kg/m3

dinamična viskoznost: ηH2O= 0,000279 kg/ms
toplotna prevodnost: λH2O= 0,6802 W/mK
specifična toplota: c

pH2O
= 4217 J/kgK

• dimenzija cevi (DN 300)
dcev, n= 312,7 mm = 0,3127 m

• hitrost medija v cevi
v=2 m/s

• kinematična viskoznost

ν=
ηH 2 O

ρH 2 O
=

0,000279
957

=2,915⋅10−7 m2

s

• termična difuzivnost

a=
λH 2 O

ρH 2 O⋅c pH 2O

=
0,6802

957⋅4217
=1,69⋅10−7 m2

s

• Reynoldsovo število

R e=
v⋅d h

H 2 O

=
2⋅0,3127

2,915⋅10−7=2145455

• Prandtlovo število

Pr=
νH 2 O

a
=

2,915⋅10−7

1,69⋅10−7 =1,72

• Nusseltovo število
Nu=0,023⋅R e0,8

⋅Pr0,43
=0,023⋅21913100,8

⋅1,720,43
=3379

• Toplotna prestopnost iz medija na notranjo steno cevi:

α cn=
Nu⋅λmedij

d cev ,n

=
3379⋅0,6802

0,3127
=7350

W
m2
⋅K
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Prestop  toplote  iz  vročega  medija  na  notranjo  površino  cevi  smo izračunali  le  za  cev
največje  dimenzije  (312,7  mm)  pri  povprečni  januarski  temperaturi  dovoda  101,64 °C.
Predpostavili smo, da je hitrost medija v cevi 2 m/s.
Izračunano toplotno prestopnost (αcn) smo uporabili za izračun toplotne upornosti prestopa
toplote (Rcn). Uporabili smo jo tudi pri izračunu ostalih toplotnih upornosti ne glede na
dimenzijo  cevi  pri  različnih  povprečnih  temperaturah  dovoda  in  povratka.  Stvar  se
poenostavi  zato,  ker  upornost  prestopa  toplote  (Rcn)  ne  glede  na  dimenzijo  cevi  ter
temperaturo medija,  ne predstavlja velikega vpliva na skupno upornost prehoda toplote
(Rcel).
Če bi računali toplotno prestopnost (αcn) za vsako dimenzijo cevi pri različnih povprečnih
mesečnih temperaturah dovoda ter povratka,  bi se vrednosti  gibale med 6000 in 11000
W/m2K.
Upornost prestopa toplote iz vroče vode na steno cevi izračunamo:

Rcn=
1

αcn⋅⋅d cev , n

=
1

7350⋅⋅0,3127
=1,385⋅10−4 m⋅K

W

3.5.2.2. Izračun upornosti prevoda toplote skozi material (izolirana cev)

Upornosti prevoda toplote preko materiala izolirane cevi dobimo po enačbah (21), (22) in
(23). Skupna upornost cevi, izolacije ter zaščitenega plašča je vsota vseh treh. Izračunamo
jo po enačbi (24).

• Lastnosti izolirane cevi:
hidravlični premer cevi dh=dcev, n= 0,3127 m
debelina stene cevi scn=5,6 mm
toplotna prevodnost cevi λcev= 52 W/mK
notranji premer izolacije dizo,n=323,9 mm
debelina izolacije sizo=126 mm
toplotna prevodnost izolacije (steklena volna) λizo=0,04 W/mK
notranji premer zaščitnega plašča dzp=450 mm
debelina zaščitnega plašča dzp=2 mm
toplotna prevodnost zaščitnega plašča λzp=0,808 W/mK

• upornost prevoda toplote skozi cev

Rcev=

ln(
d cev , z

d cev ,n

)

2⋅⋅λcev

=

ln (
323,9
312,7

)

2⋅⋅52
=1,077⋅10−4 m⋅K

W

• upornost prevoda toplote skozi izolacijo

Rizo=

ln(
d izo , z

d izo ,n

)

2⋅⋅λ izo

=

ln(
450

323,9
)

2⋅⋅0,04
=1,308

m⋅K
W
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• upornost prevoda toplote skozi zaščitni plašč

R zp=

ln(
d zp , z

d zp , n

)

2⋅⋅λzp

=

ln(
454
450

)

2⋅⋅0,808
=1,743⋅10−3 m⋅K

W

• upornost prevoda toplote skozi celoten material

Rizo. cev=R cn+ Rizo+ R zp=1,077⋅10−4
+ 1,308+ 1,743⋅10−3

=1,31
m⋅K
W

3.5.2.3. Izračun upornosti prestopa toplote z zunanje površine izolirane cevi 
na okolico

Za izračun upornosti prestopa toplote potrebujemo toplotno prestopnost (αz), ki jo dobimo
po enačbi (25):

α cz=9,5+ 0,0085⋅t 1
4 /3
=9,5+ 0,0085⋅374,64 /3

=32,45
W

m2 K

pri čemer je:
 t1 … temperatura medija v cevi [K]

Ravno tako kot pri prestopu toplote iz vročega medija na notranjo površino stene (αcn), je
tudi prestop toplote iz zunanje površine izolirane cevi na zrak v kanalu (αcz) odvisen od
temperature medija v cevi. Uporabil sem jo za izračun upornosti prestopa toplote (Rcz). Ker
pa Rcz vpliva na skupno upornost  prehoda toplote  (Rcel)  zanemarljivo malo,  sem stvar
poenostavil.  Ne  glede  na  temperaturo  medija,  naj  bo  toplotna  prestopnost  (αcz)  pri
katerikoli temperaturi, enaka toplotni prestopnosti pri temperaturi medija 101,64 °C.
Če bi računal toplotno prestopnost (αcz) za vsako različno povprečno mesečno temperaturo
dovoda in povratka, bi se vrednosti gibale med 31 in 33 W/m2K.

Rcz=
1

αcz⋅⋅d zp , z

=
1

32,45⋅⋅0,454
=0,022

m⋅K
W

3.5.2.4. Celotna toplotna upornost in izračun toplotnih izgub enega metra 
cevovoda v kinetah

Celotna toplotna upornost je enaka vsoti posameznih upornosti (to so upornost prestopa
toplote iz medija na notranjo površino cevi (Rcn), upornost prevoda toplote preko materiala
izolirane cevi (Rizo. cev), upornost prestopa toplote iz zunanje površine cevi na zrak v kanalu
(Rcz), upornost prestopa toplote iz zraka v kanalu na steno kinete (Rns), upornost prevoda
toplote skozi steno kinete (Rs) in upornost prevoda toplote skozi zemljo (Rzem).

R skupni=R cn+ Rizo. cev+ Rcz+ R k=Rcn+ Rcev+ Rizo+ R zp+ Rcz+ Rns+ Rs+ R zem
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Vendar za izračun toplotnih izgub vročevoda v kinetah ne potrebujemo celotne toplotne
upornosti (Rskupni), pač pa upornost prehoda toplote toplote preko izolirane cevi za dovod
ter povratek (Rdov in Rpov) ter temperaturo zraka v kanalu kinete (tk). 
Ker  se  pri  različnih  temperaturah  medija  v  vročevodu  (pri  posamezni  dimenziji)
spreminjata le upornosti  prestopa toplote (Rcn in Rcz),  toplotna upornost prevoda preko
izolirane cevi  (Rizo.cev)  pa ostaja konstantna,  lahko vzamemo, da sta  upornosti  prehoda
toplote  preko  izolirane  cevi  za  dovod  in  povratek  enaki  (R dov =  Rpov).  Namreč
predpostavili smo, da sta vrednosti αcn in αcz, ki sta bistveni za izračun upornosti prestopa
toplote Rcn in Rcz, ne glede na temperaturo medija in dimenzijo cevi enaki vrednostma, ki
veljata za največjo dimenzijo cevi in povprečno januarsko temperaturo dovoda.

Tabela 12. Kineta; vrednosti Xn,Yn, Xz, Yz, h (glej sliko 5) [7]

DN 300 DN 250 DN 200 DN 175 DN 150 DN 125 DN 100 DN 80 DN 65 DN 50 DN 40
Xn [mm] 2000 2000 1400 1400 1400 650 650 500 450 400 400
Yn [mm] 1200 1200 800 800 800 400 400 350 270 230 230
Xz [mm] 2300 2300 1700 1700 1700 890 890 750 700 650 650
Yz [mm] 1600 1600 1200 1200 1200 640 640 550 450 400 400
h [mm] 1600 1300 1000 1000 1000 600 600 600 600 500 500

Dimenzija
Cevi

Podatki o kinetah:
Xn, Yn, Xz, Yz … notranje in zunanje dimenzije kinete (tabela 12)
h … globina zakopa izolirane cevi glede na njeno simetralo
λs=2,04 W/mK … toplotna prevodnost betona (kinete)
λzem=1,8 W/mK … toplotna prevodnost zemlje
αns= 8 W/m2K … toplotna prestopnost zraka na notranji površini 
tzem≈8 °C (281 K) … predpostavljena temperatura zemlje

Prehod toplote preko izolirane cevi za dovod oziroma povratek izračunamo po enačbi (28),
pri čemer vzamemo, da sta upornosti prehoda toplote preko izolirane cevi enaki, ne glede
na različne temperature medija v cevi. Zato lahko zapišemo:

Rdov=R pov=R cn+ Rizo. cev+ Rcz=Rcn+ Rcev+ Rizo+ R zp+ Rcz

Rdov=R pov=1,387⋅10−4
+ 1,31+ 0,022=1,332

m⋅K
W

Toplotno upornost prehoda toplote za dovod ter povratek imamo, manjka nam le upornost
prehoda toplote skozi kanal (Rk). Izračunamo jo po enačbi (34) in sicer kot vsoto toplotne
upornosti  prestopa toplote  iz  zraka (v kanalu)  na steno kanala (Rns),  upornost  prevoda
toplote skozi steno kinete (Rs) ter upornost prevoda skozi zemljo (Rzem).

Pri čemer se posamezne upornosti izračunajo po enačbah (29), (31), (33):

•  Rns=
1

⋅d 01⋅αns

=
1

⋅2,0372⋅8
=0,0195

m⋅K
W
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pri čemer notranji nadomestni premer kinete dobimo po enačbi (30): 

d 01=
o1


=

2⋅X n+2⋅Y n


=

2⋅2000+2⋅1200


=2037,18 mm=2,0372 m

• R s=

ln(
d 02

d 01

)

2⋅⋅λs

=

ln (
2482,82
2037,18

)

2⋅⋅2,04
=0,0154

m⋅K
W

pri čemer zunanji nadomestni premer kinete dobimo po enačbi (32):

d 02=
o2


=

2⋅X z+2⋅Y z


=

2⋅2300+2⋅1600


=2482,82 mm

•
R zem=

ln(
2⋅h
d 02

+((
2⋅h
d 02

)
2

−1)
1/2

)

2⋅⋅λ zem

=

ln (
2⋅1,6
2,483

+((
2⋅1,6
2,483

)
2

−1)
1 /2

)

2⋅⋅1,8
=0,0657

m⋅K
W

Upornost prehoda toplote izračunamo po enačbi (34):

Rk=Rns+ Rs+ Rzem=0,0195+ 0,0154+ 0,0657=0,0101
m⋅K
W

Z izračunano upornostjo prehoda toplote preko stene kinet ter zemlje (Rk) ter z upornostjo
prehoda toplote za dovod ter povratek (Rdov oziroma Rpov), lahko po enačbi (35) določimo
temperaturo zraka v kanalu (tk): 

t k=

t dov

Rdov


t pov

R pov


t zem

RnsRsRzem

1
Rdov


1

R pov


1

RnsRsRzem

=

374,64
1,332


342

1,332


281
0,01950,01540,0657

1
1,332


1

1,332


1
0,01950,01540,0657

=291,18 K

Vse dobljene vrednosti (Rns, Rs, Rzem, Rk, tk) veljajo samo za cevovod največje dimenzije
pri povprečni januarski temperaturi dovoda in povratka. Pri ostalih mesečnih povprečnih
temperaturah (pri isti dimenziji cevi) se vrednost temperature zraka v kanalu ne spremeni
za  več  kot  1  K.  Zato  smo stvar  poenostavili  ter  vzeli  približno  vrednost  tk  (pri  vsaki
posamezni dimenziji),  ne glede na povprečne mesečne temperature dovoda in povratka.
Vrednosti tk pa se spreminja glede na dimenzijo cevi (npr. pri dimenziji cevi DN300 je
temperatura zraka v kanalu 291 K), ne glede na povprečno mesečno temperaturo medija v
dovodu ter povratku.
Za vse ostale dimenzije cevi so vrednosti tk podane v tabeli 13:

Tabela 13. Temperatura zraka v kanalu pri različnih dimenzijah cevi

Dimenzija DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 175 DN 200 DN 250 DN 300

290 291 292 291 290 291 288 289 289 286 291Vrednost tk [K]
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Toplotne izgube na meter izolirane cevi v kineti izračunamo po enačbah (36) in (37):

• za dovod

Q
.

izg. , dov=
Δ t k

Rdov

=
83,64
1,332

=62,79
W
m

pri čemer je:

Δ t k=t dov−t k=374,64−291=83,64 K

• za povratek

Q
.

izg. , pov=
Δ t k

R pov

=
51

1,332
=38,29

W
m

pri čemer je:

Δ t k=t pov−t k=342−291=51 K

Izračunali  smo toplotne  izgube izolirane cevi  v  kinetah  za  dovod ter  povratek.  Ti  dve
vrednosti veljata samo za dimenzijo cevi DN300 (dcn=0,3127 m) pri povprečni januarski
temperaturi dovoda (Tdov=101,64 °C oziroma 374,64 K) in povratka (Tpov=69 °C oziroma
342 K). 
Vrednosti toplotnih upornosti prevoda toplote skozi material za vse ostale dimenzije cevi
so predstavljene v tabeli 14

Tabela 14. Upornosti prestopa in prevoda toplote preko izolirane cevi, betonskih kinet ter 
zemlje na okolico za vse dimenzije, ki jih distribucijsko omrežje vsebuje

DN 40 0,001005 0,086 0,000349 3,275 0,007036 3,282 0,099 0,040 0,085 3,593
DN 50 0,000795 0,076 0,000310 2,901 0,006204 2,907 0,099 0,040 0,085 3,208
DN 65 0,000616 0,068 0,000243 2,425 0,005549 2,431 0,087 0,037 0,095 2,718
DN 80 0,000525 0,060 0,000229 2,338 0,004864 2,343 0,074 0,033 0,081 2,591
DN 100 0,000404 0,048 0,000199 2,226 0,003901 2,230 0,060 0,029 0,059 2,427
DN125 0,000327 0,043 0,000162 1,896 0,003471 1,900 0,060 0,029 0,059 2,091
DN 150 0,000270 0,039 0,000149 1,574 0,003127 1,578 0,028 0,022 0,036 1,703
DN 175 0,000234 0,035 0,000129 1,405 0,002844 1,408 0,028 0,022 0,036 1,529
DN 200 0,000206 0,031 0,000128 1,445 0,002486 1,447 0,028 0,022 0,036 1,564
DN 250 0,000165 0,024 0,000114 1,520 0,001960 1,522 0,020 0,015 0,027 1,608
DN 300 0,000139 0,022 0,000108 1,308 0,001743 1,310 0,020 0,015 0,066 1,433

Rcn 
[mK/W]

Rcz 
[mK/W]

Rcev 
[mK/W]

Rizo 
[mK/W]

Rzp 
[mK/W]

Rizo. cev 
 [mK/W]

Rns 
[mK/W]

Rs 
[mK/W]

Rzem 
[mK/W]

Rcel 
[mK/W]
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3.5.2.5. Izračun mesečnih toplotnih izgub ter določitev deleža toplotnih izgub
glede na toploto oddano v omrežje

3.5.2.5.1. Mesečne toplotne izgube

Če hočemo izračunati  mesečne  toplotne  izgube,  moramo ravno  tako  kot  pri  zgornjem
postopku (od poglavja 3.5.2.1 do 3.5.2.4) izračunati toplotne izgube na meter cevi tudi za
ostale  dimenzije  pri  različnih  povprečnih  mesečnih  temperaturah  dovoda  ter  povratka
(tabeli  15 in  16). Dobljene vrednosti pomnožimo z dolžinami posameznih dimenzij cevi,
da  dobimo  izgube  pri  posamezni  dimenziji  za  vsako  povprečno  mesečno  temperaturo
dovoda in povratka (tabeli 17 in 18).
Na  sliki  14 so  prikazane  velikosti  toplotnih  izgub  na  meter  vročevoda  pri  njegovih
različnih dimenzijah. 

Tabela 15.  Toplotne izgube na meter cevi pri povprečnih mesečnih temperaturah dovoda

Dovod
DN 40 25,12 25,22 23,98 23,27 22,40 20,51 20,90 21,34 20,90 21,34 22,39 23,82
DN 50 28,03 28,14 26,74 25,93 24,95 22,82 23,26 23,76 23,26 23,76 24,94 26,56
DN 65 33,06 33,19 31,52 30,56 29,38 26,84 27,36 27,96 27,36 27,96 29,37 31,30
DN 80 34,80 34,93 33,19 32,19 30,97 28,32 28,87 29,49 28,87 29,49 30,96 32,97
DN 100 37,14 37,29 35,45 34,40 33,11 30,32 30,90 31,55 30,90 31,55 33,10 35,22
DN125 43,04 43,22 41,07 39,83 38,32 35,04 35,72 36,49 35,72 36,49 38,31 40,79
DN 150 53,59 53,79 51,20 49,72 47,90 43,96 44,78 45,70 44,78 45,70 47,88 50,87
DN 175 59,34 59,58 56,68 55,02 52,99 48,57 49,49 50,52 49,49 50,52 52,97 56,31
DN 200 57,94 58,17 55,34 53,71 51,73 47,42 48,32 49,32 48,32 49,32 51,71 54,98
DN 250 57,32 57,55 54,84 53,29 51,40 47,28 48,13 49,09 48,13 49,09 51,38 54,50
DN 300 62,80 63,05 59,90 58,10 55,90 51,12 52,11 53,23 52,11 53,23 55,08 59,50

jan 
[W/m]

feb 
[W/m]

mar 
[W/m]

apr 
[W/m]

maj 
[W/m]

jun 
[W/m]

jul 
[W/m]

avg 
[W/m]

sep 
[W/m]

okt 
[W/m]

nov 
[W/m]

dec 
[W/m]

Tabela 16.  Toplotne izgube na meter cevi pri povprečnih mesečnih temperaturah 
povratka

Povratek
DN 40 15,43 15,72 15,64 16,40 16,87 15,87 16,45 16,72 16,54 16,25 15,84 15,57
DN 50 17,09 17,41 17,32 18,18 18,71 17,58 18,23 18,55 18,34 18,01 17,54 17,25
DN 65 20,00 20,38 20,28 21,30 21,93 20,59 21,36 21,74 21,50 21,10 20,54 20,18
DN 80 21,22 21,61 21,50 22,57 23,22 21,83 22,63 23,02 22,77 22,35 21,78 21,41
DN 100 22,82 23,24 23,12 24,24 24,94 23,46 24,31 24,72 24,46 24,02 23,41 23,02
DN125 26,25 26,74 26,60 27,92 28,73 27,00 28,00 28,48 28,17 27,66 26,94 26,48
DN 150 33,40 33,99 33,82 35,41 36,38 34,30 35,50 36,08 35,71 35,09 32,23 33,68
DN 175 36,73 37,39 37,21 38,98 40,08 37,75 39,09 39,74 39,32 38,63 37,66 37,05
DN 200 35,86 36,51 36,33 38,06 39,13 36,85 38,17 38,80 38,39 37,71 36,77 36,17
DN 250 36,21 36,84 36,67 38,32 39,35 37,17 38,43 39,03 38,64 37,99 37,10 36,52

jan 
[W/m]

feb 
[W/m]

mar 
[W/m]

apr 
[W/m]

maj 
[W/m]

jun 
[W/m]

jul 
[W/m]

avg 
[W/m]

sep 
[W/m]

okt 
[W/m]

nov 
[W/m]

dec 
[W/m]

36



Slika 14. Toplotne izgube v odvisnosti od dimenzij cevi (dovod in povratek); velja za 
povprečno januarsko temperaturo dovoda in povratka

Na  sliki  14 lahko  vidimo,  da  se  največ  toplote  na  meter  cevi  izgubi  pri  največjih
dimenzijah. Toplotni tok, ki prehaja preko izolirane cevi, je odvisen od velikosti površine
skozi katero prehaja. Vendar gledano iz diagrama temu ni čisto tako. Cev dimenzije DN
175 ima namreč večje izgube toplote na meter vročevoda od cevi dimenzij DN 200 ter DN
250. Gre se namreč zato, da imajo cevi pri različnih dimenzijah različno debelino izolacije,
s tem pa toplotna prehodnost (k) ni za vse dimenzije enaka. V tem primeru niso toplotne
izgube odvisne samo od površine, ampak tudi od toplotne prehodnosti (debeline izolacije).
To je razvidno iz naslednje enačbe (enačba (5) in (6)):

Q
.

izg=k⋅A⋅ΔT =
1
R
⋅(⋅d⋅l)⋅(T dov−T pov)

Tabela 17. Toplotne izgube vročevoda v kinatah pri povprečnih mesečnih temperaturah 
dovoda

Dovod

DN 40 22 553 555 528 512 493 451 460 469 460 469 493 524

DN 50 275 7708 7739 7354 7131 6861 6276 6397 6534 6397 6534 6859 7304

DN 65 752 24861 24959 23703 22981 22094 20184 20575 21026 20575 21026 22086 23538

DN 80 1344 46771 46946 44607 43263 41624 38062 38801 39635 38801 39635 41610 44312

DN 100 1395 51810 52020 49453 47988 46188 42296 43106 44012 43106 44012 46175 49132

DN125 668 28751 28871 27435 26606 25598 23407 23861 24375 23861 24375 25591 27248

DN 150 816 43729 43893 41779 40572 39086 35871 36540 37291 36540 37291 39070 41510

DN 175 202 11987 12035 11449 11114 10704 9811 9997 10205 9997 10205 10700 11375

DN 200 510 29549 29667 28223 27392 26382 24184 24643 25153 24643 25153 26372 28040

DN 250 584 33475 33609 32027 31121 30018 27612 28108 28669 28108 28669 30006 31828

DN 300 555 34854 34993 33245 32246 31025 28372 28921 29543 28921 29543 30569 33023

Skupaj 7123 314049 315285 299802 290926 280072 256525 261408 266912 261408 266912 279531 297832

Ldov.
[m]

jan
[W]
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[W]
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maj
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[W]
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Tabela 18. Toplotne izgube vročevoda v kinetah pri povprečnih mesečnih temperaturah 
povratka

Povratek

DN 40 22 339 346 344 361 371 349 362 368 364 358 348 343

DN 50 275 4700 4788 4763 5000 5145 4835 5013 5101 5044 4953 4824 4744

DN 65 752 15040 15326 15251 16018 16491 15484 16063 16348 16168 15867 15446 15175

DN 80 1344 28520 29044 28896 30334 31208 29340 30415 30939 30603 30038 29272 28775

DN 100 1395 31834 32420 32252 33815 34791 32727 33912 34484 34122 33508 32657 32113

DN125 668 17535 17862 17769 18651 19192 18036 18704 19025 18818 18477 17996 17689

DN 150 816 27254 27736 27597 28895 29686 27989 28968 29441 29139 28633 26300 27483

DN 175 202 7419 7553 7516 7874 8096 7626 7896 8027 7943 7803 7607 7484

DN 200 510 18289 18620 18528 19411 19956 18794 19467 19788 19579 19232 18753 18447

DN 250 584 21147 21515 21415 22379 22980 21707 22443 22794 22566 22186 21666 21328

DN 300 555 21251 21651 21540 22605 23260 21861 22672 23060 22811 22394 21812 21440

Skupaj 7123 193328 196859 195872 205340 211177 198746 205915 209376 207155 203450 196681 195019

Ldovod
[m]

jan
[W]

feb
[W]

mar
[W]

apr
[W]

maj
[W]

jun
[W]

jul
[W]

avg
[W]

sep
[W]

okt
[W]

nov
[W]

dec
[W]

V tabelah  17 in  18 so  zbrane  vse  toplotne  izgube  distribucijskega  omrežja.  Mesečne
vrednosti izgub v dovodu ter povratku lahko seštejemo, da dobimo skupne mesečne izgube
toplote. Te vrednosti predstavljajo skupni mesečni toplotni tok, ki prehaja preko izoliranih
cevi, kinet ter zemlje na okolico (Qmesec, izg. skupaj). Ker pa si lažje predstavljamo izgubljeno
energijo kot pa toplotni tok, ki prehaja skozi material, smo mesečne izgube pomnožili s
številom ur posameznega meseca in tako dobili toploto, ki se izgublja pri distribuciji skozi
omrežje (Qmesec, izg. skupaj). 

Primer  izračuna  za  skupne (dovod +  povratek)  mesečne  izgube  toplote  je  prikazan za
mesec  januar.  Najprej  moramo sešteti  skupne januarske izgube dovoda (Qjan,  izg.  dov.)  z
januarskimi izgubami povratka (Qjan, izg. pov.):

Q
.

jan , izg. skupaj=Q
.

jan ,izg. dov.Q
.

jan ,izg. pov.=314049193328=507377W =0,507377MW

Dobimo skupni  januarski  toplotni  tok,  ki  ga po enačbi  (44)  pomnožimo s  številom ur
meseca januarja:

Q januar ,izg. skupaj=Q
.

januar , izg. skupaj⋅št. dni januar⋅24=0,507377⋅31⋅24=377,486MWh

pri čemer je:
št. dnimesec … število dni v določenem mesecu; v januarju je vrednosti enaka 31 

Vse  ostale  skupne  mesečne  toplotne  izgube  distribucijskega  omrežja  so  prikazane  v
tabeli 19.
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3.5.2.5.2. Delež toplotnih izgub glede na toploto oddano v omrežje

 
Če  hočemo določiti  mesečne učinkovitosti  distribucijske  mreže,  moramo poznati  delež
izgub pri  posameznem mesecu.  Zato zgoraj  dobljeno količino toplote  (Q januar,  izg.  skupaj)
delimo s celotno toploto,  ki  je mesečno oddana v omrežje  (Q odd.  v  omr.,  mesec).  Slednjo
dobimo kot produkt med povprečno mesečno toplotno močjo (Qpov..,mesec), ki jo dobimo v
tabeli 2.0 ter številom ur posameznega meseca.

Primer deleža mesečnih toplotnih izgub v januarju izračunamo po enačbi (46):

δmesec. izgub=
Qizg. skupaj , januar

Qodd.v omr. , januar

=
Qizg. skupaj , januar

Q
.

pov. , januar⋅(št. dni januar⋅24)
=

377,49
13,055⋅(31⋅24)

=0,039

Delež januarskih toplotnih izgub je 0,039, kar pomeni da toplotne izgube predstavljajo
3,9 % toplote oddane v omrežje. Učinkovitost  omrežja v januarju je 96,1 %. Vsi ostali
deleži ter učinkovitosti so podane v tabeli 19.

Tabela 19. Vrednosti izgub toplote podane kot toplotni tok, ki prehaja skozi material [W] 
oziroma toplota [MWh]. Enako je prikazano tudi s toplotnim tokom oziroma toploto, ki je 
oddana v omrežje

η[%]
jan 314050 193324 0,507374 377,49 13,055 9712,92 0,039 3,9 96,11
feb 315296 196868 0,512164 344,17 11,002 7393,34 0,047 4,7 95,34
mar 299799 195869 0,495669 368,78 8,262 6146,93 0,060 6,0 94,00
apr 290923 205338 0,496260 357,31 4,972 3579,84 0,100 10,0 90,02
maj 280086 211182 0,491267 365,50 2,475 1841,40 0,198 19,8 80,15
jun 256526 198754 0,455280 327,80 2,042 1470,24 0,223 22,3 77,70
jul 261408 205930 0,467338 347,70 1,894 1409,14 0,247 24,7 75,33
avg 266919 209369 0,476288 354,36 1,870 1391,28 0,255 25,5 74,53
sep 261408 207150 0,468558 337,36 3,480 2505,60 0,135 13,5 86,54
okt 266919 203452 0,470370 349,96 8,956 6663,26 0,053 5,3 94,75
nov 279975 198311 0,478285 344,37 8,929 6428,88 0,054 5,4 94,64
dec 297839 195019 0,492858 366,69 11,753 8744,23 0,042 4,2 95,81

mes
.

Qizg.dov .,mes. 

[W]

Qizg.pov .,mes. 

[W]

Qizg.skupaj,mes. 

[MW]

Qizg.skupaj,mes. 

[MWh]

Qpov .,mes. 

[MW]

Qpov .,mes. 

[MWh]

δmes. 

[/]

δmes. 

[%]

3.5.2.6. Primerjava med analitično določeno učinkovitostjo distribucijskega 
sistema ter učinkovitostjo dobljeno iz merjenih vrednosti

Potrebno  je  poudariti,  da  primerjava  med  izračunano  in  merjeno  učinkovitostjo
distribucijskega  omrežja  ni  najboljša.  Namreč  toplotne  izgube,  ki  smo  jih  dobili  iz
merjenih vrednosti o oddani toploti v omrežje ter dovedeni toploti na sekundarno stran,
niso realna slika stanja.  Izgubljena toplota  preko izoliranih cevi  ter  betonskih kinet  na
okolico je pri tako starem omrežju precej večja. Realna ocena izgub v ogrevalnem obdobju
bi bila med 10 in 20 %, v poletnem času pa lahko tudi do 50 % glede na toploto oddano v
omrežje.
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Kljub temu smo dobljene rezultate med seboj primerjali. Izračunane učinkovitosti omrežja
so  nekoliko  večje  od  merjenih,  kar  je  logično,  saj  so  bile  meritve  opravljene  v  letu
2008/2009, kar pomeni na več kot 30 let  starem omrežju.  Toplotna upornost materiala
izolirane cevi je padla, kar je povzročilo večje izgube toplotne izgube omrežja.
Pri izračunanem primeru pa z izbiro materiala izolirane cevi predpostavimo, da gre za nov
material  z  njegovo  pravo  toplotno  upornostjo,  kar  posledično  prinaša  manjše  izgube
toplote, s tem pa večjo učinkovitost mreže. Na mesečni ravni je razlika v učinkovitosti med
izračunanim ter merjenim postopkom od 1 do 6 odstotnih točk, odvisno od posameznega
meseca. Na letni ravni pa je izračunana učinkovitost večja za 2,5 odstotne točke.
Razlike med učinkovitostma se prav tako pojavijo tudi zaradi različnih vrednosti oddane
toplote v omrežje. Pri merjenih vrednostih je letna oddana toplota v omrežje (55153 MWh)
manjša od izračunane (57287 MWh) in sicer za 2134 MWh.
Pri  merjenem primeru  smo toplotne  izgube  dobili  kot  razliko  med  energijo  oddano  v
omrežje  ter  dovedeno  toploto.  Dovedena  toplota  je  že  tisti  del  toplote,  ki  se  preko
prenosnika toplote prenese na sekundarno stran. Zato so pri merjeni učinkovitosti toplotne
izgube  na  odjemnem  mestu  (v  prenosniku  toplote)  že  upoštevane.  Pri  izračunani
učinkovitosti  toplotnih  izgub  na  odjemnem mestu  nismo določevali.  Izračunali  smo le
izgube  toplote  preko  izolirane  cevi,  kinete  ter  zemlje  na  okolico,  izgube  toplote  na
odjemnem mestu pa smo zanemarili. To je še en razlog zakaj je učinkovitost dobljena iz
merjenih vrednosti različna od izračunane učinkovitosti. 
V tabeli 20 so prikazane mesečne vrednosti toplote oddane v omrežje, toplotnih izgub ter
učinkovitosti omrežja za izračunane in merjene vrednosti.

Tabela 20. Primerjava med izračunanimi ter merjenimi vrednostmi; toplota oddana v 
omrežje, izgube toplote ter učinkovitost distribucijskega omrežja

januar 9519 9713 582 377 93,9 96,1
februar 7288 7393 531 344 92,7 95,3
marec 6140 6147 544 369 91,1 94,0
april 3683 3580 387 357 89,5 90,0
maj 2071 1841 480 366 76,8 80,2
junij 1427 1470 390 328 72,7 77,7
julij 1427 1409 428 348 70,0 75,3

avgust 1419 1391 378 354 73,4 74,5
september 2679 2506 342 337 87,2 86,5

oktober 4490 6663 463 350 89,7 94,8
november 6437 6429 439 344 93,2 94,6
december 8573 8744 523 367 93,9 95,8
SKUPAJ 55153 57287 5487 4241 90,1 92,6

Energ. 
oddana v omr. 

(merjna 
vrednost) 
[MWh]

Energ. 
oddana v omr. 

(izračun. 
vrednost) 
[MWh]

Izgube toplote 
(merjena 
vrednost) 
[MWh]

Izgube toplote 
(izračun. 
vrednost) 
[MWh]

Učinkovitost 
omrežja 
(merjena 

vrednost) [%]

Učinkovitost 
omrežja 
(izračun. 

vrednost) [%]
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4. Toplarna (stanje sistema po rekonstrukciji)

4.1. Prenova sistema in vzroki zanjo

Kotlarna na Planini obratuje od leta 1971. V letu 1983 je bil sistem zadnjikrat prenovljen.
Takratna novo vgrajena kotla do leta 2011 nista bila zamenjana. Z leti obratovanja se je
njuna učinkovitost zmanjšala. Poraba zemeljskega plina je bila zato v zadnjih letih večja,
kljub približno enakim vsakoletnim toplotnim potrebam odjemalcev. Posledično so rasli
stroški proizvedene toplote.
Od  samega  začetka  pa  ni  bilo  prenovljeno  niti  vročevodno  omrežje.  Izolirani  cevi  je
toplotna  upornost  padla.  Mnogokrat  so  vzrok  za  to  razpoke  v  cevi,  ki  nastanejo  na
materialu po toliko letih obratovanja. S tem se izolacija na poškodovanih delih vročevoda
razmoči, kar je vzrok za zmanjšanje toplotne upornosti materiala, posledično pa prihaja do
večjih toplotnih izgub distribucijske mreže. To pomeni, da se je moralo letno proizvajati
več  toplote  od  toplotnih  potreb  odjemalcev,  saj  se  jo  je  precejšen  del  skozi  omrežje
izgubilo v okolico. 
Večje  toplotne  izgube  na  distribucijskem  omrežju  pa  je  povzročala  tudi  previsoka
temperatura medija v dovodu in povratku. Regulacija temperature dovoda se je izvajala
ročno glede na izkušnje zaposlenih, voda v povratku pa je bila velikokrat nekontrolirana
zaradi regulacije toplotnih postaj  z obvodom. Sistem je bil v začetku dimenzioniran na
temperaturni zimski režim 130/70 °C (poletni 100/70 °C), kar je za radiatorski ogrevalni
sistem ter pripravo tople sanitarne vode občutno preveč. Dejanska povprečna temperatura v
času  zimskega  obratovanja  je  bila  97 °C  v  dovodu  ter  71 °C  v  povratku  (dejanski
povprečni poletni režim pa 87/72 °C), vendar so tudi te vrednosti glede na način ogrevanja
še kar nekoliko previsoke.
Zgoraj navedeni problemi so onemogočali ekonomično vodenje sistema. Domplan d.d. se
je skupaj  s predstavniki solastnikov kotlovnice Civilno iniciativo Ogrevanje Planina lotil
projekta celovite prenove kotlovnice.  Ker je bila kotlovnica stalno v obratovanju ter  je
letno  proizvedla  zadostno  količino  toplote,  je  bila  velik  potencial  za  postavitev
kogeneracije  oziroma soproizvodnje toplote  in električne energije.  Zato je pod celovito
prenovo spadala tudi postavitev dveh plinskih motorjev, ki bi pri obratovanju proizvajala
električno energijo,  pri  njunem hlajenju  pa  bi  ''odvečno''  toploto  izkoristili  za  toplotne
potrebe odjemalcev. 
S prenovo so začeli v marcu leta 2011. Zamenjava kotlov je bila dokaj hitra, saj so začeli z
obratovanjem že v septembru istega leta. Nekoliko dalj časa je bilo potrebno za postavitev
ter začetek delovanja plinskih motorjev, saj so iskali primerno lokacijo znotraj kotlovnice
za njuno postavitev. Njuno obratovalno dovoljenje je bilo pridobljeno v februarju 2012.
Vzporedno z zamenjavo ter postavitvijo novih naprav je potekala tudi obnova toplotnih
postaj. Na 52-tih je bila zamenjana celotna regulacijska oprema, na 14-tih najbolj kritičnih
pa je prišlo do popolne sanacije. [11] [13]

Prenova sistema DO na Planini je vsebovala:
• zamenjavo dveh dotrajanih kotlov z novimi plinskimi z visokim izkoristkom
• postavitev dveh plinskih motorjev za sočasne proizvodnje toplote in električne 

energije
• avtomatska regulacija temperature dovoda glede na zunanjo temperaturo
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• uvedba centralno nadzornega sistema
• zamenjava regulacijske opreme na toplotnih postajah

4.2. Zamenjava starih kotlov z novimi ter njihovo delovanje 

Učinkovitost delovanja novih dveh kotlov, moči 7 in 10 MW, smo pokazali za dva meseca
in sicer julij 2012 ter januar 2013. Za dva meseca smo se odločili zato, ker nismo imeli
dovolj podatkov, da bi lahko učinkovitost obratovanja prikazal za celotno leto (za vseh 12
mesecev).  Prenovljen  sistem je  kot  celota  (zamenjani  kotli  in  vgrajeni  plinski  motorji)
začel obratovati aprila 2012. To pomeni, da če bi hoteli prikazati obratovanje kotlov na
mesečnem nivoju za celotno leto, bi morali upoštevati obdobje od aprila 2012 do marca
2013. Tu notri bi bili zajeti podatki o proizvodnji, ki so se dnevno odčitavali na toplotnih
števcih na sistemu. Ker bi bili ti podatki dokaj novi ter bi jih bilo zelo veliko, saj se stanje
sistema (proizvodnja, poraba) odčitava iz števcev na vsake pol ure, bi bilo ogromno dela,
da bi vse spravil na mesečne nivoje. Poleg tega bi imeli tudi v podjetju precej težav, da bi
nam jih posredovali.  Stvar  smo poenostavili  in  vključili  podatke za samo dva meseca.
Vzeli  smo  zimski  mesec  januar  ter  poletni  mesec  julij.  Tako  se  lepo  vidi  kako  je  z
učinkovitostjo kotlovskega postrojenja pozimi oziroma poleti. Oba meseca smo razdelili na
posamezne dneve ter  v  obliki  tabel  ter  diagramov pokazali  kolikšna  je  dnevna poraba
zemeljskega  plina,  kakšna  je  pri  tem  vrednost  dnevne  proizvedene  toplote  na  pragu
toplarne ter kakšni so dnevni kotlovski izkoristki.
Oba  kotla  (KOTEL 1  –  7  MW ter  KOTEL 2  –  10  MW)  skupno  na  letnem  nivoju
proizvedeta nekaj več kot 50% vse toplote oddane v omrežje. Ostalo prispevata plinska
motorja (SPTE 1 – 0,99 MW ter SPTE 2 – 3,3 MW) z odvzemom toplote pri  njunem
hlajenju. Predvidena letna toplotna oddaja v omrežje po prenovi sistema je 53000 MWh,
od tega približno 30000 MWh toplote proizvedeta kotla, ostalih 23000 MWh pa dobimo
pri obratovanju plinskih motorjev. Konična moč kotlovskega dela sistema je 17 MW. [12]
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Slika 16. Novi plinski kotli z visokim izkoristkom [11]

Poleg  zamenjave  kotlov  pa  so  za  vsak  kotel  posebej  vgradili  tudi  ekonomajzer.  To je
naprava  za  izkoriščanje  toplote  dimnih  plinov,  ki  bi  se  drugače  izgubili  v  okolico.
Ekonomajzer  je neke vrste prenosnik toplote,  ki  je vgrajen med kotlom ter  dimnikom.
Preko njega dimni potujejo skozi dimnik v okolico, pri tem pa oddajo del toplote povratni
vodi.  Ta  se  pri  tem segreje,  zato  jo  v  kotlu  samo še  dogrejemo do  želene  (potrebne)
vrednosti.  S  tem povečamo  izkoristek  kotlovskega  postrojenja,  kar  posledično  pomeni
manjšo porabo zemeljskega plina.  V tabeli  21 lahko vidimo, da so razlike v izkoristku
kotla z ekonomajzerjem oziroma brez njega od 1 do 3 odstotne točke.

Slika 17. Prerez ekonomajzerja [15]

Energijo  goriva  smo  dobili  iz  porabe  zemeljskega  plina  ter  njegove  kurilne  vrednosti
(9,473 kWh/Sm3). Izračunamo jo po enačbi (1). Kotlovske izkoristke dobimo po enačbi
(2). Proizvedena toplota,  poraba plina ter  kotlovski izkoristki so prikazani na dnevnem
nivoju za oba meseca v tabelah 21-23.
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Kotel 1 – 7 MW

Januar (01.01.2013 – 31.01.2013)

Tabela 21. Obratovanje Kotla 1 moči 7 MW v zimskem obdobju. Prikazano je obratovanje 
kotla na dnevnem nivoju v mesecu januarju [16]

Kotel 1 ηK1 [/]

01.01.13 21,75 0,2 0 0,2 0,21 0,96 0,96
02.01.13 9575 87,1 2,36 89,46 91,68 0,95 0,98
03.01.13 11115 96,1 2,48 98,58 106,43 0,90 0,93
04.01.13 12043 106,6 2,86 109,46 115,31 0,92 0,95
05.01.13 6527 60 1,02 61,02 62,5 0,96 0,98
06.01.13 10374 97,1 2,32 99,42 99,33 0,98 1,00
07.01.13 12275 108,5 2,9 111,4 117,53 0,92 0,95
08.01.13 11933 106,6 2,72 109,32 114,26 0,93 0,96
09.01.13 10412 95 2,31 97,31 99,69 0,95 0,98
10.01.13 12020 110,4 3,07 113,47 115,09 0,96 0,99
11.01.13 10495 95,5 2,36 97,86 100,49 0,95 0,97
12.01.13 12592 114,1 3,16 117,26 120,57 0,95 0,97
13.01.13 14246 128,4 3,79 132,19 136,41 0,94 0,97
14.01.13 13533 122 3,49 125,49 129,58 0,94 0,97
15.01.13 13678 123,5 3,54 127,04 130,97 0,94 0,97
16.01.13 13431 121,3 3,47 124,77 128,6 0,94 0,97
17.01.13 12788 115,8 3,26 119,06 122,45 0,95 0,97
18.01.13 12692 114,4 1,01 115,41 121,53 0,94 0,95
19.01.13 14175 127,7 0,27 127,97 135,73 0,94 0,94
20.01.13 12965 117,5 0,19 117,69 124,14 0,95 0,95
21.01.13 10920 99,2 0,16 99,36 104,56 0,95 0,95
22.01.13 11625 105,5 0,16 105,66 111,31 0,95 0,95
23.01.13 11908 108,4 0,16 108,56 114,02 0,95 0,95
24.01.13 12517 113,5 0,18 113,68 119,85 0,95 0,95
25.01.13 15021 133,1 0,25 133,35 143,83 0,93 0,93
26.01.13 3400 32,1 0,11 32,21 32,56 0,99 0,99
27.01.13 7571 66,1 0,46 66,56 72,49 0,91 0,92
28.01.13 12115 101,3 0,38 101,68 116 0,87 0,88
29.01.13 9254 87,8 0,3 88,1 88,61 0,99 0,99
30.01.13 11159 102 0,22 102,22 106,85 0,95 0,96
31.01.13 9880 91 0,24 91,24 94,6 0,96 0,96
Skupaj 342260,75 3087,8 49,2 3137 3277,15 0,94 0,96

Raba plina 
[Sm3]

Proizved. 
top. K1  
[MWh]

Proizved. 
top. EKON1 

[MWh]

Proizved. 
top. skupaj 

[MWh]

Energ. plina 
[MWh]

ηK1+EKO1  
[/]

Na sliki 18 vidimo razliko med energijo vloženo v sistem ter dobljeno energijo iz sistema.
Preko  teh  smo  v  tabeli  21 izračunali  dnevne  učinkovitosti  Kotla  1  pri  obratovanju  v
obdobju ogrevalne sezone (januar). Rumena črta v diagramu predstavlja energijo goriva, ki
je bila dovedena v Kotel 1, da je ta proizvedel količino toplote, ki je bila distribuirana do
odjemalcev. Dejansko toploto, ki se je oddajala v omrežje, prikazujeta rdeča ter modra črta.
Rdeča prikazuje oddano toploto pri obratovanju kotla skupaj z ekonomajzerjem, modra pa
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proizvedeno toploto brez ekonomajzerja. Razlika v izkoristku je 1-3 %. Vrednosti dnevne
porabe plina, proizvedene toplote ter učinkovitosti Kotla 1 (z ter brez ekonomajzerja) za
mesec januar v letu 2013 so prikazane v tabeli 21. 

Julij (01.07.2012 – 31.7.2012)

Tabela 22. Obratovanje Kotla 1 moči 7 MW v letnem obdobju. Prikazano je obratovanje 
kotla na dnevnem nivoju v mesecu juniju [16]

Kotel 1 ηK1 [/]

01.07.12 1685 15,2 0 15,2 16,13 0,94 0,94
02.07.12 1500 13,5 0 13,5 14,36 0,94 0,94
03.07.12 1531 13,6 0 13,6 14,66 0,93 0,93
04.07.12 1509 13,4 0 13,4 14,45 0,93 0,93
05.07.12 1549 13,6 0 13,6 14,83 0,92 0,92
06.07.12 1554 14,1 0 14,1 14,88 0,95 0,95
07.07.12 1541 13,7 0 13,7 14,76 0,93 0,93
08.07.12 1618 14,3 0 14,3 15,49 0,92 0,92
09.07.12 1541 13,6 0 13,6 14,76 0,92 0,92
10.07.12 2193 19,8 0,1 19,9 21 0,94 0,95
11.07.12 1637 14,8 0 14,8 15,67 0,94 0,94
12.07.12 1696 14,9 0 14,9 16,24 0,92 0,92
13.07.12 1751 15,9 0 15,9 16,77 0,95 0,95
14.07.12 1706 15,4 0 15,4 16,33 0,94 0,94
15.07.12 2002 17,7 0 17,7 19,17 0,92 0,92
16.07.12 1847 16,6 0 16,6 17,69 0,94 0,94
17.07.12 1846 16,7 0 16,7 17,68 0,94 0,94
18.07.12 1830 16,4 0 16,4 17,52 0,94 0,94
19.07.12 1614 14,4 0 14,4 15,45 0,93 0,93
20.07.12 1528 13,8 0 13,8 14,63 0,94 0,94
21.07.12 1597 13,9 0 13,9 15,29 0,91 0,91
22.07.12 1799 16,2 0 16,2 17,23 0,94 0,94
23.07.12 1628 14,4 0 14,4 15,59 0,92 0,92
24.07.12 1501 13,7 0 13,7 14,37 0,95 0,95
25.07.12 1609 14 0 14 15,41 0,91 0,91
26.07.12 1560 14 0 14 14,94 0,94 0,94
27.07.12 1499 13,2 0 13,2 14,35 0,92 0,92
28.07.12 1342 12,1 0 12,1 12,85 0,94 0,94
29.07.12 1385 12,3 0 12,3 13,26 0,93 0,93
30.07.12 1342 11,9 0 11,9 12,85 0,93 0,93
31.07.12 1382 12,3 0 12,3 13,23 0,93 0,93
Skupaj 50322 449,4 0,1 449,5 481,83 0,93 0,93

Raba plina 
[Sm3]

Proizved. 
top. K1  
[MWh]

Proizved. 
top. EKON1 

[MWh]

Proizved. 
top. skupaj 

[MWh]

Energ. plina 
[MWh]

ηK1+EKO1  
[/]

V poletnem obdobju (julij)  Kotel 1 skrbi le  za pripravo STV, zato izkoriščanja toplote
dimnih  plinov iz  ekonomajzerja  ni.  Izkoristki  z  oziroma brez  ekonomajzerja  so  v tem
obdobju enaki (tabela 22). Podobno kot pri obratovanju Kotla 1 v januarju, je na sliki 19
prikazano obratovanje istega kotla v juliju.  Modra črta v diagramu predstavlja energijo
goriva,  ki  jo  je potrebno dovajati  v sistem, rdeča pa toploto,  ki  jo dobimo iz  sistema.
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Seveda je  slednja  nižja  od energije  goriva,  saj  Kotel  obratuje  s  povprečnim mesečnim
izkoristkom 93 %.
Raba plina je v poletnem obdobju, ko se stanovalce naselja oskrbuje le s STV, približno
konstantna  skozi  vse  dneve  obravnavanega  obdobja.  S  tega  lahko  sklepamo,  da  je  v
celotnem poletnem obdobju dnevna poraba zemeljskega plina ter proizvedena toplota skozi
vse dni približno enaka. Vzrok temu je konstantna proizvodnja, saj morajo ne glede na
porabo odjemalcev po STV, toplo vodo nuditi preko celega dneva. 
Povprečni dnevni izkoristki se v poletnem obdobju gibljejo med 92-95 %.
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Slika 18. Obratovanje Kotla 1 v januarju 2013
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Slika 19. Obratovanje Kotla 1 v juliju 2012
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Kotel 2 – 10 MW

Januar (01.01.2013 – 31.01.2013)

Tabela 23. Obratovanje Kotla 2 moči 10 MW v zimskem obdobju. Prikazano je 
obratovanje kotla na dnevnem nivoju v mesecu januarju [16]

Kotel 2 ηK2 [/]

01.01.13 13713 109,5 2,82 112,32 131,3 0,83 0,86
02.01.13 3899 14,5 0,39 14,89 37,33 0,39 0,40
03.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
04.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
05.01.13 12 0 0 0 0,11 0,00 0,00
06.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
07.01.13 987 7,8 0,21 8,01 9,45 0,83 0,85
08.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
09.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
10.01.13 1588 13,8 0,36 14,16 15,21 0,91 0,93
11.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
12.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
13.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
14.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
15.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
16.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
17.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
18.01.13 2029 17,1 0,44 17,54 19,43 0,88 0,90
19.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
20.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
21.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
22.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
23.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
24.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
25.01.13 0 0 0 0 0 0,00 0,00
26.01.13 14644 127,21 4,68 131,89 140,22 0,91 0,94
27.01.13 8895 82,4 2,81 85,21 85,17 0,97 1,00
28.01.13 2525 17 1,02 18,02 24,18 0,70 0,75
29.01.13 2861 22 0,2 22,2 27,39 0,80 0,81
30.01.13 897 7,2 0,33 7,53 8,59 0,84 0,88
31.01.13 1159 11,2 1,13 12,33 11,1 1,01 1,11

Raba plina 
[Sm3]

Proizved. 
top. K2  
[MWh]

Proizved. 
top. 

EKON2 
[MWh]

Proizved. 
top. skupaj 

[MWh]

Energ. plina 
[MWh]

ηK2+EKO  
[/]

Julij (01.07.2012 – 31.7.2012)

Kotel 2 v poletnih mesecih ne obratuje, saj Kotel 1 skupaj s plinskim motorjem (SPTE 1)
zagotavlja dovolj toplote, da zadosti vsem potrebam odjemalcev po STV. Obratovati prične
z začetkom ogrevalne sezone. V letu 2012 je začel obratovati 14. oktobra, drugače pa je to
odvisno od začetka ogrevalnega obdobja. 
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Začetek ogrevalne sezone ter dolžina trajanja: ogrevalna sezona se začne, ko je zunanja
temperatura zraka tri dni zapored ob 21. uri nižja od 12 °C. Naslednji dan se začne kurilna
sezona. Konča se, ko je zunanja temperatura tri dni zapored ob 21. uri višja od 12 °C ter za
tem ne sme biti več treh zaporednih dni, ko bi bila temperatura zraka nižja od 12 °C. [10]

4.3. Vgraditev plinskih motorjev ter njihovo delovanje

Plinska motorja (SPTE 1 – 0,99 MW ter SPTE 2 – 3,3 MW) so vgradili jeseni 2011, vendar
je bilo obratovalno dovoljenje pridobljeno šele v februarju 2012. Plinski motor z notranjim
izgorevanjem  omogoča  proizvodnjo  električne  energije,  hkrati  pa  tudi  toplote,  ki  jo
izkoristimo pri njegovem hlajenju. Hladilna voda, ki jo poganja črpalka, vstopa v motor,
natančneje v glave cilindrov. Pri ohlajanju voda odvzame del toplote ter se po povratnem
vodu vrača nazaj proti črpalki. V povratni cevi se del hladilne vode preusmeri ter poskrbi
tudi za odvzem toplote oziroma ohladitev turbinskega polnilnika na izpušnih plinih.
Plinska  motorja  ter  prenosniki  toplote  so  postavljeni  na  nivoju  tal,  vsa  ostala  oprema
(toplovodni razvodi, rezervoar olja, glušniki) pa se nahaja nad plinskima motorjema na
namensko izdelanem jeklenem podestu. Celotno kogeneracijsko postrojenje je obdano z
zvočno  izolacijo,  ki  preprečuje  širjenju  hrupa,  ki  ga  povzročata  motorja  pri  njunem
delovanju. Za potrebe predaje električne energije v omrežje je bila postavljena tudi ločena
tipska transformatorska postaja. [12]

Slika 20. Prikaz plinskih motorjev, katerih naloga je soproizvodnja toplote in električne 
energije [12]

Predvidena letna toplota, ki jo proizvedeta plinska motorja in oddata v omrežje je 23000
MWh in  pokriva  nekaj  manj  kot  50  % vse  toplote,  ki  je  na  letnem nivoju  oddana  v
omrežje. Plinski motor SPTE 1 moči 0,99 MW obratuje v pasu preko celega leta (8760 ur)
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in proizvede približno 8700 MWh električne energije in nekaj več toplote. Plinski motor
SPTE  2  moči  3,3  MW pa  obratuje  samo  v  ogrevalnem  obdobju  (cca.  4000  ur/a)  in
proizvede približno 13200 MWh električne energije. [12]

Slika 21. Urejeni diagram toplote za kotlovnico Planina v letu 2009 [12]

Slika  21 prikazuje  pokrivanje  potreb  po  toploti  z  različnimi  viri.  Različno  pobarvane
ploskve skupaj prikazujejo toploto, ki je bila leta 2009 oddana v omrežje. Zelena ploskev
prikazuje  proizvedeno  toploto  SPTE 1,  rdeča  proizvedeno  toplotno  SPTE 2  ter  svetlo
modra  proizvedeno  toploto  kotlovskega  postrojenja.  Diagram  prikazuje  leto  2009,  ko
sistem še ni bil prenovljen in je bila konična moč kotlovnice 26,6 MW (Kotel 1 – 17,4 MW
+ Kotel 2 – 9,2 MW). Konična moč kotlovskega postrojenja po rekonstrukciji je nekoliko
manjša in sicer 17 MW (Kotel 1 – 7 MW + Kotel 2 – 10 MW). Vrisane barvaste ploskve
prikazujejo proizvedeno toploto iz različnih virov prenovljenega sistema, ki bi že v letu
2009 lahko pokrivali potrebe po toploti.
Delovanje plinskih motorjev ter njihovo učinkovitost smo enako kot pri kotlih pokazali za
mesec  januar  ter  mesec  julij.  V tabelah  (od  24 do  26)  imamo  prikazano  proizvedeno
toploto na dnevnem nivoju, saj se toplota preko kalorimetrov odčitava na vsake pol ure.
Nekoliko drugače je pri  proizvedeni električni energiji.  Količino proizvedene električne
energije  smo  dobili  le  na  pol-mesečnem  in  ne  dnevnem  nivoju.  Namreč  količino
proizvedene električne energije se odčita samo dvakrat v mesecu in sicer vsakega 15. ter
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31.  (oz.  30.)  za preteklih  15 dni.  S  tem pa nismo mogli  izračunati  izkoristka plinskih
motorjev  za  vsak  posamezen  dan  (manjka  dnevna  proizvedena  električna  energija).
Izkoristek je tako določen le za pol-mesečno obdobje (tabele od 24 do 26).

SPTE 1 – 0,99 MW

Januar (01.01.2013 – 31.01.2013)

Tabela 24. Prikaz obratovanja SPTE 1 v zimskem obdobju (januar). Na dnevnem nivoju 
so podane vrednosti porabe plina ter proizvedene toplote, na polmesečnem pa 
proizvedena el. energija ter bruto in neto izkoristek [16]

SPTE 1
01.01.13 6578 62,98 26,90

0,82 0,80

02.01.13 6578 62,98 26,90
03.01.13 6579 62,99 25,80
04.01.13 6584 63,04 26,80
05.01.13 6579 62,99 26,60
06.01.13 6582 63,02 26,80
07.01.13 6580 63,00 26,00
08.01.13 6572 62,93 26,70
09.01.13 6563 62,84 26,90
10.01.13 5634 53,95 22,50
11.01.13 6571 62,92 26,20
12.01.13 6570 62,91 26,00
13.01.13 6575 62,96 26,00
14.01.13 6565 62,86 26,50
15.01.13 6564 62,85 26,60
16.01.13 6561 62,82 26,60

0,82 0,81

17.01.13 6552 62,74 26,60
18.01.13 6553 62,74 26,60
19.01.13 6557 62,78 26,60
20.01.13 6558 62,79 26,70
21.01.13 6562 62,83 26,80
22.01.13 6558 62,79 26,60
23.01.13 6555 62,76 26,60
24.01.13 6554 62,75 26,50
25.01.13 6554 62,75 26,40
26.01.13 6550 62,72 26,20
27.01.13 6550 62,72 26,40
28.01.13 6555 62,76 26,60
29.01.13 6554 62,75 26,60
30.01.13 6551 62,73 26,60
31.01.13 6554 62,75 26,60

Skupaj 202552 1939,44 818,2 0,82 0,81

Raba plina 
[Sm3]

Energ. 
plina 

[MWh]
Proizved. 

top.[MWh]
Proizved. el. energ.

[MWh]
ηbruto

[/]
ηneto

[/]

Bruto vrednost: 371,05 MWh
Neto vrednost: 358,89 MWh
Lastna poraba: 12,16 MWh

Bruto vrednost: 401,07 MWh
Neto vrednost: 387,93 MWh
Lastna poraba: 13,14 MWh

Bruto vrednost: 772,12 MWh
Neto vrednost: 746,82 MWh
Lastna poraba: 25,3 MWh
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Iz tabele  24 vidimo, da SPTE 1 v januarju ne glede na dan proizvede približno enako
količino toplote ter električne energije. Obratuje namreč v pasu preko celega leta (8760 ur)
pri približno konstanti obremenitvi, ne glede na zunanje vremenske razmere ter potrebe
odjemalcev.  V tabelah  24 ter  25 sta  prikazana  dva  izkoristka.  Bruto  izkoristek  (ηbruto)
predstavlja učinkovitost  motorja,  kjer se upošteva vsa proizvedena toplota in električna
energija. Nekoliko manjši je neto izkoristek (ηneto). Tu namreč upoštevamo, da motor nekaj
proizvedene električne energije koristi  tudi  za lastno delovanje.  Zato je neto izkoristek
nekoliko manjši od bruto izkoristka. V mojem primeru je razlika med njima v januarju za
eno odstotno točko.

Julij (01.07.2012 – 31.07.2012)

Tabela 25. Prikaz obratovanja SPTE 1 v letnem obdobju (julij). Na dnevnem nivoju so 
podane vrednosti porabe plina ter proizvedene toplote, na polmesečnem pa proizvedena 
el. energija ter bruto in neto izkoristek [16]

SPTE 1
01.07.12 6349 60,79 26,8

0,86 0,84

02.07.12 6251 59,85 26,9
03.07.12 6266 60,00 26,8
04.07.12 6407 61,35 26,9
05.07.12 6336 60,67 26,6
06.07.12 6122 58,62 26,4
07.07.12 6224 59,59 26,7
08.07.12 6359 60,89 26,7
09.07.12 6313 60,45 26,7
10.07.12 4914 47,05 20,8
11.07.12 6261 59,95 26,7
12.07.12 6331 60,62 26,7
13.07.12 6241 59,76 26,5
14.07.12 6232 59,67 26,5
15.07.12 6190 59,27 26,1
16.07.12 6336 60,67 26,3

0,85 0,83

17.07.12 6137 58,76 26,1
18.07.12 6169 59,07 26,3
19.07.12 6474 61,99 27,5
20.07.12 6388 61,17 27,5
21.07.12 6578 62,98 27,2
22.07.12 6409 61,37 27,2
23.07.12 6487 62,11 27,2
24.07.12 6357 60,87 27,4
25.07.12 6557 62,78 27,4
26.07.12 6475 62,00 27,5
27.07.12 6463 61,88 27,7
28.07.12 6406 61,34 27,7
29.07.12 6481 62,06 27,4
30.07.12 6446 61,72 27,5
31.07.12 6407 61,35 27,4

Skupaj 195366 1870,63 829,1 0,85 0,84

Raba plina 
[Sm3]

Energ. 
plina 

[MWh]
Proizved. 

top.[MWh]
Proizved. el. energ.

[MWh]
ηbruto

[/]
ηneto

[/]

Bruto vrednost: 368,93 MWh
Neto vrednost: 353,68 MWh
Lastna poraba: 15,26 MWh

Bruto vrednost: 396,86 MWh
Neto vrednost: 380,31 MWh
Lastna poraba: 16,55 MWh

Bruto vrednost: 765,79 MWh
Neto vrednost: 733,99 MWh
Lastna poraba: 31,81 MWh
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Podobno kot v januarju, SPTE 1 obratuje tudi v juliju. Iz tabele se lepo vidi, da so dnevne
vrednosti porabljenega plina, proizvedene toplote ter pol mesečne vrednosti proizvedene
električne energije zelo podobne kot v januarju. Glede na to sklepamo, da plinski motor
preko celega leta obratuje pri približno konstantni obremenitvi. Julijski (poletni) izkoristek
je nekoliko večji od januarskega (zimskega) in sicer za tri odstotne točke. Razlika med
bruto ter neto izkoristkom pa ostaja 1 %.

SPTE 2 – 3,3 MW

Januar (01.01.2013 – 31.01.2013)

Tabela 26. Prikaz obratovanja SPTE 2 v zimskem obdobju (januar). Na dnevnem nivoju 
so podane vrednosti porabe plina ter proizvedene toplote, na pol mesečnem pa 
proizvedena el. energija ter bruto in neto izkoristek [16]

SPTE 2
01.01.13 19374 185,51 78,00

0,85 0,84

02.01.13 19407 185,82 77,60
03.01.13 19398 185,74 75,40
04.01.13 19400 185,76 78,20
05.01.13 18542 177,54 74,20
06.01.13 19382 185,58 78,40
07.01.13 15000 143,63 57,70
08.01.13 17528 167,83 69,60
09.01.13 17609 168,61 70,30
10.01.13 12262 117,41 48,30
11.01.13 18552 177,64 72,80
12.01.13 17977 172,13 70,30
13.01.13 19520 186,90 76,30
14.01.13 19507 186,78 77,20
15.01.13 19492 186,64 77,20
16.01.13 19482 186,54 77,30

0,85 0,83

17.01.13 19457 186,30 77,30
18.01.13 15973 152,94 63,30
19.01.13 16114 154,29 64,00
20.01.13 18285 175,08 72,90
21.01.13 19491 186,63 77,70
22.01.13 19477 186,49 77,30
23.01.13 19463 186,36 77,30
24.01.13 19274 184,55 76,40
25.01.13 16902 161,84 66,10
26.01.13 16521 158,19 64,60
27.01.13 16159 154,72 64,50
28.01.13 18809 180,10 75,90
29.01.13 16752 160,40 67,20
30.01.13 19467 186,40 78,10
31.01.13 19149 183,35 77,00

Skupaj 563725 5397,67 2238,4 0,85 0,83

Raba plina 
[Sm3]

Energ. 
plina 

[MWh]
Proizved. 

top.[MWh]
Proizved. el. energ.

[MWh]
ηbruto

[/]
ηneto

[/]

Bruto vrednost: 1151,36MWh
Neto vrednost: 1116,82 MWh
Lastna poraba: 34,54 MWh

Bruto vrednost:1214,51 MWh
Neto vrednost: 1178,07 MWh
Lastna poraba: 36,44 MWh

Bruto vrednost: 2365,87 MWh
Neto vrednost: 2294,89 MWh
Lastna poraba: 70,98 MWh
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Julij (01.07.2012 – 31.07.2012)

SPTE 2 v poletnem obdobju ne obratuje. Obratovati prične z začetkom ogrevalne sezone.
Letno obratuje približno 4000 ur.

4.4. Uvedba centralno nadzornega sistema, avtomatska regulacija
temperature dovoda ter ekonomično vodenje črpališč

Za  ekonomično  in  racionalno  vodenje  proizvodnje  in  distribucije  toplote  potrebujemo
centralno nadzorni sistem, ki nenehno nadzoruje, arhivira, analizira ter optimizira njegovo
delovanje.  Zelo  pomembno  je  stalno  spremljanje  in  arhiviranje  nekaterih  pomembnih
kazalnikov na  odjemnih  mestih  (toplotnih  postajah).  Poleg  tega  morajo  imeti  odjemna
mesta  ustrezno  regulacijsko  opremo,  ki  le  ob  pravilni  usposobitvi  omogoča  učinkovit
nadzor  nad  proizvodnjo  in  distribucijo  toplote.  Pri  učinkovitem  obratovanju  sistema
moramo biti pozorni tako na distribucijo toplote kot na izgube toplote v toplovodni mreži.
Zato racionalizacijo obratovanja razdelimo na tri dele:

• ekonomično vodenje črpališč (čim manjša poraba elektrike pri obratovanju 
obtočnih črpalk)

• zmanjšanje toplotnih izgub v dovodu (optimizacija temperature dovoda)
• zmanjšanje toplotnih izgub v povratku ter zmanjšanje stroškov električne energije 

obratovanja črpalk na sekundarni strani (pravilna regulacija toplotnih postaj)

Domplan d. d. se je pri ELTEC Mulej odločil za nakup programske opreme, ki omogoča
optimizacijo dovodne temperature ter  ekonomično vodenje črpališč.  Programski moduli
ELTEC Termis  omogočajo  učinkovito  ter  ekonomično  delovanje  sistema  daljinskega
ogrevanja. Osnova za to je izračun termo-hidravličnega modela mreže, preko katerega s
pomočjo sprotno odčitanih podatkov na toplotnih postajah (ter kritičnih točkah omrežja)
omogočajo simulacijo stanja omrežja. 
Podatki, ki se neprestano odčitavajo na odjemnih mestih, se posredujejo v SCADA sistem.
To je sistem, ki se uporablja za zbiranje oziroma arhiviranje podatkov, hkrati pa s pomočjo
elektronskih  regulatorjev  komunicira  s  procesom.  Omogoča vodenje  procesa,  hkrati  pa
skrbi za sprotni pregled nad delovanjem procesa.
Pomemben  je  tudi  Geografski  informacijski  sistem  (GIS),  kateri  vsebuje  topologijo
omrežja (lastnosti proizvodnje, odjema, črpališč, regulacijskih ventilov). Iz njega dobimo
vse  podatke  o  stanju  omrežja.  Te  se  uvažajo  v  vmesnik  Model  manager  (Urejevalnik
modelov), kateri skrbi za izmenjavo podatkov med oddelkom za vzdrževanje GIS sistema
ter  oddelkom za  načrtovanje  (ta  skrbi  za  izdelavo termo-hidravličnega modela  mreže).
Termo-hidravlični model mreže je nato prenesen modul za termo-hidravlično modeliranje
ali simulacijski modul (ki je del programa Termis), kjer so opravljeni prvi statični izračuni
(npr. izračun optimalne temperature dovoda ter potrebne toplotne moči glede na vremenske
podatke ter potrebe odjemalcev). Vendar se statični model mreže razlikuje od realnega,
zato ga je potrebno primerjati z dejanskim (merjenim) in umeriti. Umerjanje modela se
izvaja  v  zimskem (obremenitve  največje)  ter  letnem obdobju  (obremenitve  najmanjše)
oziroma eno celotno leto.
Umerjen  model  mreže  se  nato  prenese  v  ekonomski  modul  (tega  sestavljajo:  modul
obratovanje  v  realnem času,  modul  za  optimizacijo  temperature  dovoda  ter  modul  za
ekonomično vodenje črpališč). Tudi ta je del programske opreme Termis. V teh modulih se
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vsi robni pogoji umerjenega modela mreže nadomestijo s podatki, ki se trenutno odčitavajo
na sistemu in so pomembni  za izvedbo simulacije.  To so podatki  o  proizvodnih  virih,
odjemu toplote ter vremenskih napovedi, ki se preko SCADA sistema ter vmesnika Data
Manager (skrbi za izmenjavo podatkov med SCADA sistemom ter ekonomskim modulom)
prenesejo  v  ekonomski  modul,  ki  nato  s  pomočjo  umerjenega  modela  mreže  izračuna
kakšne naj bi bile toplotne potrebe v prihodnjih urah,  kakšna je pri  tem temperatura v
dovodu (modul za optimizacijo temperature dovoda) ter vrednost pretočno tlačnih razmer v
nekaterih kritičnih točkah sistema (modul za ekonomično vodenje črpališč).
Programska  oprema  ELTEC  Termis  nam  omogoča,  da  zagotavljamo  toplotne  potrebe
odjemalcev, vendar so pri tem stroški proizvodnje toplote ter raba električne energije na
čim nižji  ravni.  Del  ekonomskega  modula  (za  ekonomično  vodenje  črpališč)  vsakih  5
minut  izračuna najcenejšo varianto obratovanja črpalk.  Modul za optimizacijo dovodne
temperature  določa  optimalno  temperaturo  dovoda,  vendar  pri  tem  pazi  na  trenutne
toplotne potrebe odjemnih mest ter na vremenske vplive. [13] [17] [18]

Slika 22. Prikaz uporabe programske opreme ELTEC Termis [17]

Slika 23. Struktura sistema za racionalno delovanje pri proizvodnji ter distribuciji toplote
[13]

54



4.4.1. Optimizacija temperature v dovodu

Kot  osnova  za  optimizacijo  temperature  dovoda  je  bilo  najprej  potrebno  izračunati
projektno termični model mreže. Izračunamo ga na podlagi zbranih podatkov o sistemu
(koliko  je  oddane  toplote  v  omrežje,  lastnosti  odjemalcev  oziroma  toplotnih  postaj,
lastnosti  proizvodnih virov,  regulacijskih ventilov ...).  Vsi ti  podatki so zapisani v GIS
sistemu.  Od tam se  prenesejo  v  vmesnik  Model  manager  (Urejevalnik  modelov),  kjer
služba za načrtovanje izdela termični model mreže. Ta se razlikuje od dejanskega stanja.
Posledica  je  netočnost  vhodnih  podatkov,  zato  je  treba  projektno  stanje  primerjati  z
dejanskim  (merjenim)  in  model  umeriti  tako,  da  dobimo  model  mreže,  ki  ustreza
dejanskemu stanju.
Podatki se nato preko SCADA sistema prenesejo v vmesnik Data manager (Urejevalnik
podatkov). To je vmesnik, v katerem se nepravilni ter manjkajoči podatki popravijo.  Od
tod  se  posredujejo  v  ekonomski  modul  (natančneje  modul  za  izvajanje  optimizacij
temperature  dovoda).  Ta  s  pomočjo  umerjenega  modela  mreže  glede  na  vremensko
napoved  v  prihodnjih  urah  (pomembna  je  predvsem zunanja  temperatura)  ter  zbranih
sprotno odčitanih podatkov iz odjemnih mest (potrebe odjemalcev po toploti),  izračuna
kolikšna naj bi bila proizvodnja toplote v prihodnjih urah ter kakšna je pri tem optimalna
temperatura dovoda.
Pomembni vhodni podatki pri optimiziranju temperature dovoda so:

• stanje na odjemnih mestih (temperatura dovoda in povratka, pretok)
• razmere na proizvodnih virih (temperatura medija, pretok, moč)
• vremenska napoved (zunanja temperatura, veter …)

Pri  optimizaciji  temperature  dovoda moramo dobro poznati  značilnosti  odjemnih mest,
prihodnje  vremenske razmere,  pomembno pa je  tudi  upoštevati  čas,  ki  je  potreben,  da
toplota  doseže  končnega  odjemalca.  Zato  se  na  odjemnih  mestih  neprestano  meri
temperatura dovoda ter povratka (na primarni in sekundarni strani),  tlak ter  pretok.  Pri
optimizaciji dovodne temperature je pomemben tudi pretok. Regulira se ga z napovedanim

toplotnim tokom ( Q
.

=ρ⋅V
.

⋅c p⋅ΔT ) in znanjem o maksimalni hitrosti medija v cevi.

Tabela 27. Maksimalne dovoljene hitrosti ter 
tlačni padci pri različnih dimenzijah cevi [11]

DN [mm] max. Hitrost [m/s] tlačni padec [Pa/m]
300 4,3 287
250 3,9 293
200 3,3 283
150 2,5 230
125 2 192
100 1,9 223
80 1,8 275
65 1,6 268
50 1,4 285
40 1,2 285
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Programski  modul  za  optimizacijo  dovodne temperature  nam omogoča,  da je  vrednost
temperature  na  čim  nižji  ravni,  vendar  je  še  kar  dovolj  visoka,  da  zadovolji  potrebe
odjemalcev. To mu uspe na podlagi podatkov, ki se sproti odčitavajo na odjemnih mestih in
preko izračunanega umerjenega modela mreže izračunavajo kakšno naj bo obratovanje.
Po opravljeni simulaciji stanja dobimo:

• napoved  odjema  toplote  na  osnovi  vremenske  napovedi  (zunanja  temperatura,
hitrost vetra)

• napoved dovodne temperature v odvisnosti od potreb odjemalcev 

Sistem za ekonomično vodenje dovodne temperature upošteva tudi akumulirano toploto v
omrežju ter hranilnikih toplote. To nam pomaga pri vodenju sistema ob konicah. [13] [17]
[18]

Za  primer  prikaza  temperature  dovoda  (povratka  ter  ΔT)  v  odvisnosti  od  zunanje
temperature v sitemu daljinskega ogrevanja v naselju Planina smo vzeli mesec januar v
letu 2013 ter mesec julij v letu 2012. S strani podjetja smo dobili podatke o temperaturi
dovoda (povratka ter  ΔT) na urnem nivoju za oba meseca. Vrednosti smo pretvorili na
dnevne povprečne temperature.  Vrednosti  povprečnih dnevnih zunanjih temperatur  smo
dobili na spletu (http://www.meteo.si/) ter izdelali  diagrama, ki prikazujeta spreminjanje
temperatura medija glede na zunanjo povprečno temperaturo.
Slika 24 prikazuje diagram vrednosti temperature dovoda (povratka ter ΔT) v odvisnosti od
zunanje  temperature  v  ogrevalni  sezoni  (januar).  Temperatura  mediju  pada  z  višanjem
okoliške  temperature.  Kljub  temu,  da  temperatura  medija  ni  odvisna  samo od zunanje
temperature, pač pa tudi od potreb odjemalcev, se lepo vidi, da ima vseeno sprememba
zunanje  temperature  velik  vpliv  na  temperaturo  ogrevane  vode.  Sprememba  zunanje
povprečne  temperature  za  15 °C  (iz  -5 °C  na  10 °C)  povzroči  zmanjšanje  temperature
dovoda (posledično tudi povratka) za več kot 10 °C.
Pri diagramu na sliki 25 je nekoliko drugače. Prikazuje temperaturo dovoda (povratka ter
ΔT) v odvisnosti od zunanje temperature v letni sezoni (julij). Ker gre za poletno obdobje,
kjer  toploto  uporabljajo  le  za  pripravo  STV,  se  temperatura  dovoda (povratka  ter  ΔT)
bistveno ne spreminja.

56

http://www.meteo.si/


57

-7,0
-6,0

-5,0
-4,0

-3,0
-2,0

-1,0
0,0

1,0
2,0

3,0
4,0

5,0
6,0

7,0
8,0

9,0
10,0

11,0

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

DOVOD

POVRATEK

ΔT

Povprečna zunanja temperatura [°C]

T
e

m
p

a
re

tu
ra

 o
g

re
v
a

ln
e

g
a

 m
e

d
ij
a

 [
°
C

]

Slika 24. Prikaz spreminjanja temperature ogrevalne vode v odvisnosti od zunanje 
temperature v mesecu januarju
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Slika 25. Prikaz spreminjanja temperature ogrevalne vode v odvisnosti od zunanje 
temperature v mesecu juliju



4.4.2. Ekonomično vodenje črpališč

Podobno kot pri optimizacije dovodne temperature, se tudi tu najprej določi hidravlična
model  mreže  (služba  za  načrtovanje),  pri  kateri  dobimo  nekaj  najbolj  kritičnih  točk
toplovodne mreže. V teh točkah se neprestano odčitavajo podatki in prenašajo v SCADA
sistem. Nato od tam odpotujejo v center za vodenje, od tam pa v vmesnik Data Maneger
(urejevalnik podatkov), kjer se popravijo vsi manjkajoči in nepravilni podatki. Ti so nato
posredovani v ekonomski modul (natančneje v modula za ekonomično vodenje črpališč in
obratovanje  v  realnem  času).  Ta  s  pomočjo  posredovanih  podatkov  omogoča  izračun
najcenejše  možnosti  obratovanja  črpališča.  V  njem  se  upoštevajo  robne  vrednosti
diferenčnega  tlaka,  pretoka  ter  temperature  medija  v  odvisnosti  od  stroškov  elektrike.
Uporaba modula za ekonomično vodenje črpališč prinaša od 10 do 20 % prihranke pri
obratovalnih stroških črpalk. [13] [17] [18]

4.5. Zmanjšanje temperature v povratnem vodu ter znižanje 
stroškov električne energije obratovanja črpalk (sekundarni 
krog daljinskega ogrevanja)

Najprej se moramo vprašati zakaj sploh pride do previsoke temperature v povratnem vodu.
Največkrat je problem v slabi regulaciji radiatorskega ogrevalnega sistema na sekundarni
strani.  Obtočna  črpalka,  ki  ustvarja  potreben  diferenčni  tlak,  da  doseže  tudi  najbolj
oddaljenega  porabnika (ogrevalo),  je  zaradi  slabe  hidravlične  uravnoteženosti
predimenzionirana.  S  tem  ustvarja  prevelik  pretok,  kar  povzroči  majhne  temperaturne
padce  med  dovodnim  in  povratnim  vodom  sekundarne  strani.  Posledica je  previsoka
temperatura  povratka  na sekundarni  ter  primarni  strani,  kar  vpliva  na  slabši  izkoristek
celotnega sistema.
Znižanje  temperature  v  povratnem  vodu  je  bilo  pomembno  tudi  zaradi  kogeneracije.
Namreč plinski motorji za svojo učinkovito delovanje potrebujejo temperaturo povratne
vode pod 70 °C. Pred rekonstrukcijo to ni bilo zagotovljeno. Temperatura povratka je bila
nekontrolirana, saj so toplotne postaje regulirali z obvodom.
Poleg  povratne  temperature  moramo  biti  pozorni  tudi  na  rabo  električne  energije  pri
obratovanju obtočnih črpalk. Raba električne energije za zagotavljanje diferenčnega tlaka v
sistemu je bila pred rekonstrukcijo precej večja. V preteklosti, ko še niso poznali ustreznih
armatur za hidravlično uravnovešenje sistema, so imeli probleme, saj so ogrevala, ki so
bila  najbolj  oddaljena  od  črpalke  (v  stanovanjih,  ki  so  najvišje  v  blokih)  dobivala
premajhen  pretok  in  s  tem oddajala  premalo  toplote.  Zaradi  pritožb  odjemalcev  se  je
ponavadi v večjih stavbah to reševalo kar z zamenjavo obtočne črpalke. Obtočno črpalko
so zamenjali z močnejšo, ki je omogočala večje pretoke. Večji pretok je omogočal, da je
ogrevalni medij dosegel tudi najbolj oddaljena ogrevala. Vendar je bila to slaba rešitev. S
povečanjem  pretoka  se  je  povečal  tudi  tlačni  padec  v  sistemu.  Posledica  je  bila  v
pregrevanju  stanovanj  bližje  obtočni  črpalki  ter  v  povečanju  rabe  električne  energije.
Potrebno je namreč vedeti, da moč obratovanja črpalke raste s tretjo potenco povečevanja

vrednosti pretoka ( Pel=
V

.

⋅Δ p
ηskupni

). Dvakrat večji pretok povzroči dvakrat večjo hitrost

medija  ( V
.

=
⋅d cev , n

2

4
⋅v )  in  kar  štirikrat  večji  padec  tlaka  v  sistemu  (
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Δ p=(ζ tr+ζ lok)⋅
ρ⋅v2

2
).  Če  enačbo  za  pretok  ter  enačbo  za  tlačni  padec  vstavimo  v

enačbo za  potrebno električno moč obtočne  črpalke  dobimo,  da je  pri  dvakrat  večjem
pretoku  potrebna  osemkrat  večja  moč  črpalke.  Obtočne  črpalke  so  zato  velikokrat
predimenzionirane za dvakrat do štirikrat od potreb sistema. S tem pa močno rastejo tudi
obratovalni stroški oziroma stroški električne energije.
Rešitev  so  zagotovili  z  obnovitvijo  vseh  toplotnih  postaj.  Zamenjali  so  vso  potrebno
regulacijsko opremo, v stanovanja so vgradili termostatske ventile, sistem so hidravlično
uravnotežili  ter  namesto  obstoječih  obtočnih  črpalk  vgradili  frekvenčne.  Hidravlično
uravnotežen  ogrevalni  sistem  z  vso  zamenjano  regulacijsko  opremo  omogoča,  da  so
temperature v povratku sekundarja nižje oziroma v povratku primarja niso večje od 70 °C.
To je pomembno za učinkovito delovanje plinskih motorjev. [11] [19] [20]

4.6. Pomembna regulacijska oprema na toplotnih postajah

Sistem je pravilno hidravlično uravnotežen le,  če ima pravilno vgrajene ter  nastavljene
regulacijske elemente. Preko regulacijske opreme se regulira temperatura, pretok ter tlak v
sistemu. Toplotna postaja je sestavljena iz dveh delov in sicer priključne toplotne postaje
ter hišne toplotne postaje. Prva je vezni člen med primarnim vročevodnim omrežjem ter
hišno toplotno postajo, druga pa povezuje priključni del postaje s toplotnimi napravami
odjemalca. Obe vsebujeta pomembne regulacijske elemente, ki se skupaj povezujejo v eno
enoto  (toplotno  postajo),  katere  funkcija  je,  da  na  sekundarno  stran  preda  pogodbeno
količino toplote. Pri tem naj bi bilo čim manj toplotnih izgub.
Hišni del toplotne postaje pri daljinskem ogrevanju se glede na priključitev deli na direktne
in indirektne (hišne) toplotne postaje. Razlika med njima je v prenosniku toplote, ki pri
indirektni  toplotni  postaji  deli  primarni  vročevod od sekundarnega.  Pri  direktni  postaji
prenosnika toplote ni, primarni vročevod in naprava odjemalca nista ločeni (gre za isti
medij).
V naselju Planina ni toplotne postaje z direktno priključitvijo na primarni vročevod. Vse
vsebujejo prenosnik toplote, v katerem primarna ogrevana voda oddaja toploto sekundarni.
Zato  se  bom  posvetil  ter  predstavil  samo  nekatere  pomembne  regulacijske  elemente
indirektne toplotne postaje. Shema indirektne postaje je prikazana na sliki 26. [22]

Elementi na regulacijski toplotni postaji so (glej sliko 26):
1.  zaporni ventil 12.  krmilnik
2.  lovilnik nesnage 13.  zunanje temperaturno tipalo
3.  manometer 14.  varnostni ventil
4.  termometer 15.  varnostni termostat s funkcijo STW
5.  regulator diferenčnega tlaka 16.  temperaturno tipalo
6.  zaporni ventil za kratkostično vezo 17.  krogelna pipa za izpust
7.  toplotni števec 18.  ekspanzijska posoda 
8.  temperaturno tipalo 19.  zaporni ventil ekspanzijske posode
9.  prehodni ventil z motornim pogonom 20.  obtočna črpalka
10.  omejevalnik temperature povratka 21.  zaporna armatura
11.  prenosnik toplote
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Slika 26. Shema indirektna toplotne postaje [23]
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Regulacijski elementi toplotne postaje se delijo na:
• elemente  priključne  toplotne  postaje  (manometer,  termometer,  toplotni  števec  s

temperaturnima  tipaloma  na  dovodu  ter  povratku,  lovilnik  nesnage,  zaporni
ventil,...)

• elemente  hišne  toplotne  postaje  (prehodno  regulacijski  ventil  s  pogonom,
elektronski regulator oziroma krmilnik, prenosnik toplote, manometer, termometer,
ekspanzijska posoda, varnosti ventil, obtočna oziroma črpalka z regulacijo tlaka,
zunanje temperaturno tipalo,...)

Pomembna regulacijske oprema in njen pomen:

4.6.1. Elektronski regulator

Srce regulacijske opreme ter pomemben faktor pri  optimizaciji  dovodne temperature je
elektronski  regulator  oziroma krmilnik.  Naloga krmilnika  je  dajati  signale  prehodnemu
regulacijskemu ventilu, kar omogoča njegovo zapiranje oziroma odpiranje. Krmili ga glede
na  temperaturo  ogrevanega  medija  na  dovodu  sekundarja  v  odvisnosti  od  zunanje
temperature  ter  potreb  odjemalcev.  Ponavadi  se  vgrajujejo PI  regulatorji  z  zveznim ali
tritočkovnim signalom. 
Funkcije, ki jih mora zagotavljati elektronski krmilnik:

• omejuje pretok in toplotno moč (v odvisnosti od priključne moči vsake posamezne 
toplotne postaje)

• regulira temperaturo v dovodu sekundarja glede na zunanjo temperaturo
• vodi najvišjo dopustno temperaturo v povratku primarja v odvisnosti od zunanje 

[22]

4.6.2. Prehodni regulacijski ventil

Prehodni regulacijski ventil je vgrajen v povratku na primarni strani. Izberemo ga glede na
temperaturno  –  tlačne  razmere  na  toplotni  postaji  pri  običajnem obratovanju.  Njegova
naloga  je  regulacija  temperature  na  dovodu  sekundarja  v  odvisnosti  od  zunanje
temperature ter potreb odjemalcev. To izvaja z zapiranjem oziroma odpiranjem ventila na
primarju.  S  tem  povzroči  spreminjajoč  se  pretok  na  primarni  strani  pri  konstanti
temperaturni  razliki  dovoda in  povratka.  V primeru,  ko odjemalec  ne potrebuje  velike
količine toplote, regulacijski ventil preko krmilnika dobi ukaz za zapiranje. Za koliko se
pripre je odvisno od zunanje temperature (ki se preko temperaturnega tipala stalno meri)
ter  potreb  odjemalcev  (preko  temperaturnega  tipala  se  meri  temperatura  na  povratku
sekundarja;  v  primeru  da  se  nazaj  v  prenosnik  toplote  vrača  previsoka  temperatura
ogrevane  vode  pomeni,  da  odjemalec  ne  potrebuje  tako  velike  toplotne  moči,  zato
regulacijski ventil dobi ukaz za zapiranje). Te in podobni podatki se neprestano merijo ter
arhivirajo  v  nadzornem  sistemu,  nato  pa  se  preko  krmilnika  pretvorijo  v  signale,  ki
omogočajo zapiranje oziroma odpiranje prehodnega regulacijskega ventila. Iz tega lahko
zaključimo,  da  so regulacijski  ventili  namenjeni  temperaturni  regulaciji  (na  sekundarni
strani). To počnejo posredno z regulacijo pretoka na primarni strani.
Regulacijski  ventil  mora vsebovati  tudi  pogon z varnostno funkcijo.  V primeru  izpada
elektrike  nam  ta  omogoča  da  se  ventil  vrne  nazaj  v  zaprto  lego  in  prekine  dovod
ogrevalnega medija. Pozorni moramo biti tudi pri izbiri pogona. Namreč glede na ventil je
potrebno izbrati tak pogon, da bosta hod ventila ter pogon usklajena. [22] [23]
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Slika 27. Prehodni regulacijski ventil s pogonom [24]

Zgoraj smo omenili nekaj o temperaturni regulaciji na sekundarni strani toplotne postaje.
Temperatura na dovodu sekundarja se spreminja glede na spremembo zunanje temperature
ter  potreb  odjemalcev.  Spreminja  se  zaradi  pretočne  regulacije  na  primarni  strani
(zmanjša/poveča se pretok na primarju,  kar  pri  konstanti  tlačni  razliki,  zmanjša/poveča
dovedeno moč na sekundarni strani).

Toplotna moč na prenosniku toplote na primarni strani bi lahko izračunali:

Q
.

primar=m
.

primar⋅c p⋅Δ T primar

Toplotno moč na prenosniku toplote na sekundarni strani dobimo po enačbi:

Q
.

sekundar=m
.

sekundar⋅c p⋅Δ T sekundar

Kolikor toplote primarna stran odda, toliko jo sekundarna sprejme (izgube na prenosniku
zanemarimo).  To  pomeni,  da  če  se  poveča/zmanjša  pretok  na  primarju  ( ṁ primar )  pri
konstantni  temperaturni  razliki  (ΔTprimar),  se  bo  toplotna  moč  primarja  ( Q̇ primar )
povečala/zmanjšala, s tem pa povzročila povečanje/zmanjšanje toplotne moči sekundarne
strani ( Q̇ sekundar ). Enačbo lahko zapišemo:

Q
.

primar=Q
.

sekundar=m
.

primar⋅c p⋅ΔT primar=m
.

sekundar⋅c p⋅Δ T sekundar

Za specifično energijo (cp) lahko predpostavimo, da sta na obeh straneh toplotne postaje
konstantni, kar popolnoma ne drži. Vrednost specifične energije je odvisna od temperature
medija. Višjo temperaturo ima ogrevalna voda, višja je vrednost specifične energije. 
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Temperaturna regulacija pa se pri sistemih daljinskega ogrevanja velikokrat uporablja tudi
za primarni krog (primarno ogrevano vodo). Vendar uporablja se jo le do neke določene
meja. Mejo predstavlja zunanja povprečna temperatura (Te). Če se Te dvigne nad določeno
vrednost,  se ne izvaja več regulacija temperature,  pač pa količinska,  kar pomeni,  da je
temperaturna razlika med dovodom in povratkom nespremenjena (Tmin), dovedena toplotna
moč pa je  regulirana s  povečanjem/zmanjšanjem pretoka.  Takšen primer  je  prikazan v
diagramu na sliki 28.

Slika 28. Karakteristika temperature dovoda in povratka; temperaturna in količinska 
regulacija [10]

Iz  diagrama lahko razberemo,  da  ima  ogrevana voda pri  zunanji  projektni  temperaturi
-13 °C v dovodu 110 °C ter povratku 70 °C. Toplejše kot je okolje, nižja je temperatura
dovoda, posledično tudi povratka. Od povprečne zunanje temperature 4 °C se temperatura
dovoda ne spreminja več ter ostaja pri konstantni temperaturi 70 °C. Tu se konča regulacija
temperature vode. Še kar pa so pri 4 °C večje toplotne potrebe odjemalcev kot npr. pri
20 °C.  Ker  toplotne  moči  ne  moremo več  regulirati  s  spremembo temperature  dovoda
(Tdovod=  konst),  regulacijo  toplotne  moči  nastavljamo  s  spreminjanjem  pretoka.  V
zgornjem diagramu karakteristika dovoda (povratka) ni prikazana za sistem DO Planina,
pač pa prikazuje možen primer prehoda iz temperaturne na količinsko regulacijo.
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4.6.3. Regulator diferenčnega tlaka

Regulator tlaka se uporablja za uravnavanje diferenčnega tlaka med dovodno in povratno
cevjo na primarni strani, kjer je to potrebno. Vgrajen je na dovodu v priključni toplotni
postaji. Vzdrževati mora 2 – 4 bar tlačne razlike pri nazivnem pretoku.
Regulatorji tlaka pa se uporabljajo tudi v ogrevalnem krogu (sekundarna stran TP) in imajo
pomembno  vlogo  za  vzdrževanje  hidravlične  uravnoteženosti  sistema.  Ponavadi  jih
vgradimo  na  priključku  vsakega  dvižnega  voda.  Njihova  naloga  je,  da  vzdržujejo
konstantno  tlačno  razliko  na  priključku  vsakega  posameznega  dvižnega  voda.  To  se
uporablja predvsem v sistemih z radiatorskimi termostatskimi ventili, saj se te v odvisnosti
od temperature prostora zapirajo ali odpirajo. S tem pa spreminja pretok v sistemu, kar
lahko ob neuporabi regulatorjev tlaka povzroči prevelike vrednosti diferenčnega tlaka (pdif)
na priključku dvižnih vodov, kar je posledica v pregrevanju stanovanj bližje črpalki, šum
na  termostatskih  ventilih,  premalo  dovedene  toplote  v  ogrevala  vgrajena  v  najbolj
oddaljena stanovanja,... Z drugim besedam je hidravlična uravnoteženost porušena.
Vgraditev regulatorja diferenčnega tlaka omogoča, da razpoložljiv tlak na termostatskih
ventilih v določenem dvižnem vodu, ne more preseči nastavljenega na regulatorju. [22]
[23]

4.6.4. Toplotni števec

Toplotni  števec  skrbi  za  merjenje  toplote,  ki  se  preda  na  sekundarno  stran.  Je  edina
naprava,  ki  določa porabo toplote stavbe.  Povezan je s krmilnikom, kar nam omogoča
pregled nad različnimi vrednostmi, katere so prikazane in lahko odčitamo iz krmilnika. Te
vrednosti so:

• pretok [m3/s]
• temperatura dovoda (primarna stran) [°C]
• temperatura povratka (primarna stran) [°C]
• toplotna moč [W]

Slika 29. Toplotni števec [25]

Vgradimo ga na odjemnem mestu v priključni  del  toplotne postaje.  Njegova naloga je
meriti dobavljeno toploto. S količino dobavljene toplote so določeni variabilni stroški za
posamezno obračunsko obdobje pri posamezni toplotni postaji. [22]
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4.6.5. Obtočna črpalka (na sekundarna strani )

Funkcija obtočne črpalke je zagotavljati dovolj energije (diferenčnega tlaka), da ogrevana
voda  potuje  skozi  inštalacijo  ogrevalnega  sistema.  Pri  tem  mora  priti  skozi  celoten
ogrevalen sistem, tudi do najbolj oddaljenih ogreval.
Ker pa so danes ogrevala v stanovanjih v veliki meri opremljena s termostatskimi ventili,
ki s svojim zapiranjem povzročajo zmanjšanje pretoka, posledično tudi manjši tlačni padec
skozi cevovod, je namesto običajnih obtočnih črpalk bolje vgraditi črpalke z regulacijo
tlaka. Ta lahko spreminja vrtilno frekvenco glede na potrebe sistema ter s tem povečuje ali
zmanjšuje svojo moč. [23]

5. Stroški in prihodki kotlovnice

Pri obratovanju sistema daljinskega ogrevanja so pomembni stroški in prihodki kotlovnice,
pri čemer morajo biti slednji večji, da lahko sistem normalno obratuje. Vrednosti stroškov
ter prihodkov bomo potrebovali v naslednjem poglavju, ko bomo določevali vračilno dobo
investicije  v  prenovo  sistema.  V  tem  poglavju  smo  samo  našteli  vrste  stroškov  in
prihodkov, pri  čemer smo za vsakega od njiju napisali  od česa je odvisen ter  čemu se
pojavi. S strani podjetja smo dobili podatke o dejanskih vrednostih stroškov ter prihodkov
in sicer v obdobju od 1.7.2006 do 30.6.2007. Prihodek od električne energije se v letu
2006/2007  še  ni  pojavil,  zato  smo  pri  tej  vrsti  prihodka  razložili  kako  poteka
subvencioniran odkup električne energije, od česa je odvisna njegova velikost ter omenili
podjetje,  ki  subvencijo  nudi.  Vrednosti  spremenljivih  in  nespremenljivih  referenčnih
stroškov v tabelah 29 in 30 veljajo za leto 2013. 

5.1. Stroški kotlovnice 

5.1.1. Stroški obratovanja

Pod stroške obratovanja spada poraba zemeljskega plina za proizvodnjo toplote ter raba
električne energije pri distribuciji ogrevalne vode. Obtočna črpalka daje mediju potrebno
energijo pri njegovem transportu skozi vročevodno omrežje. 
Domplan d.d. nabavlja plin od Geoplina d.o.o., ki je glavni dobavitelj zemeljskega plina v
Sloveniji. Plin priteka po visokotlačnem plinovodnem omrežju od oddaljenih črpališč do
slovenskih meja,  kjer  vstopa  v slovensko plinovodno omrežje,  kjer  ga kupuje Geoplin
d.o.o., ki ga nato prodaja industriji, proizvajalcem električne energije ter ostalim manjšim
trgovcem  z  zemeljskim  plinom.  Eden  izmed  teh  je  tudi  Domplan  d.d.,  ki  nato  po
posameznih  občinah  zagotavlja  plin  za  široko  potrošnjo.  Poleg  tega  pa  kupljen  plin
porablja tudi za obratovanje kotlovnice in s tem zagotavlja pokrivanje potreb po toploti in
STV v naselju Planina. S toploto oskrbuje okoli 180 objektov oziroma 4293 odjemalcev.
Stroški obratovanja vključujejo porabo zemeljskega plina, ki je odvisna od nabavne cene
goriva  (Geoplin  d.o.o.).  Ta  je  delno  fiksna,  delno  variabilna,  zato  se  po  posameznih
kurilnih  sezonah  giblje  zelo  različno.  Predstavlja  približno  75  %  skupnih  stroškov
kotlovnice.
Raba električne energije v kotlovnici (velik del se nanaša na rabo električne energije pri
obratovanju črpališč) se odčitava na števcu rabe elektrike. V omenjenem obdobju v letu
2006/2007  je  bil  strošek  rabe  električne  energije  v  višini  93000  €,  v  splošnem  pa
predstavlja približno 3 % od skupnega deleža stroškov v kotlovnici. [9]
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5.1.2. Stroški dela

Stroški za delo energetikov so v obdobju od 1.7.2006 do 30.6.2007 znašali 426000 €. Pod
te stroške spadajo celotne bruto plače delavcev z vsemi dodatki ter osnovnimi sredstvi, ki
se  uporabljajo  za  izvajanje  dejavnosti  (službeni  avtomobili,  računalniki,  pohištvena
oprema,...) ter vsi ostali podobni materialni stroški.
Strošek za delo  energetikov je  drug največji  strošek v skupnih stroških kotlovnice.  Za
obratovanje  kotlovnice  je  letno  potrebnih  16274  ur  dela  (neprekinjen  nadzor).  Za
vzdrževanje  vročevodne  mreže  ter  toplotnih  postaj  dodatnih  5416  ur  ter  za  vodenje
tehnično-komercialnega področja 5012 ur. Skupno število ur znaša 26675, kar glede na
strošek v ogrevalni sezoni 2006/2007 nanese 15,96 € na delovno uro. 
Te vrste stroškov predstavljajo približno 15 % celotnih stroškov, ki se letno pojavijo pri
obratovanju kotlovnice. [9]

5.1.3. Stroški poslovanja

Te vrste stroškov so v sezoni 2006/2007 znašali približno 54000 €. Sem spadajo stroški
vodenja  prihodkov  in  odhodkov,  stroški  računalniških  obdelav,  izterjav  in  ostalih
materialnih stroškov (npr. stroški izdajanja računov). Predstavljajo približno 1-2 % celotnih
strokov kotlovnice. [9]

5.1.4. Stroški vzdrževanja

Vzdrževanje daljinskega ogrevanja v naselju Planina ne zajema le vzdrževanje kotlovnice,
pač pa tudi toplotnih postaj ter vročevodnega omrežje. Zato sem spadajo stroški seštevka
vseh računov zunanjih izvajalcev, stroški rezervnih delov, ki jih je bilo potrebno zamenjati
s pokvarjenimi (črpalke,  ventili,...)  in ostali  podobni materialni stroški. Višino stroškov
vzdrževanja v kurilni sezoni je težko natančno določiti,  saj  se lahko med posameznimi
kurilnimi sezonami gibljejo zelo različno. V eni kurilni sezoni so lahko minimalni, vendar
se nato v naslednji povečajo za dvakrat ali trikrat.  Odvisni so od kakovosti opreme ter
njihove  vgraditve  (boljša  kakovost  opreme  pomeni  manj  okvar,  kar  posledično  zniža
število  zamenjanih  delov,  s  tem  pa  vrednost  vzdrževalnih  stroškov.  Boljša  vgraditev
oziroma instalacija opreme,  pomeni  boljše  delovanje,  kar  pripelje  do znižanje stroškov
zunanjih izvajalcev).
Letne stroške tekočega vzdrževanja smo posplošili ter vzeli pavšal 50000 €. Predstavljajo
približno 1-2 % celotnih stroškov, ki se pojavijo pri obratovanju kotlovnice. [9]

5.2. Prihodki kotlovnice

5.2.1. Prodana toplota

Količina prodane toplote je odvisna od potreb odjemalcev. Povprečna maloprodajna cena 1
MWh toplote je za gospodinjske odjemalce v obdobju od 1.7.2006 do 30.6.2007 znašala
78,64 €. V tem obdobju je bilo prodane 52300 MWh toplote. Cena toplote se je nato v
naslednjih letih gibala med 70 in 85 €. Tako je bila v letu 2009 enaka 73,8 €/MWh, v letu
2010 se je nekoliko podražila in sicer na približno 76 €/MW. Najdražja je bila leta 2011, ko
je cena zrasla na 85 €/MWh. Po rekonstrukciji sistema, ko so poleg novih kotlov vgradili
tudi plinske motorje, so začeli prodajati tudi električno energijo. Novi kotli so obratovali z
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višjimi  izkoristki,  distribucijsko  omrežje  pa  je  imelo  zaradi  optimizacije  temperature
dovoda višjo učinkovitost. Vse to je po prenovi v letu 2012 pripeljalo do znižanja cene
toplote. Tako so v letu 2013 odjemalci za 1 MWh toplote odšteli le 66,89 €/MWh. [9]

5.2.2. Prodana električna energija

Naprave za soproizvodnjo omogočajo istočasno pretvarjanje energije goriva v toploto in
električno energijo. Od ločene proizvodnje imajo večjo učinkovitost, saj poleg električne
energije proizvajajo tudi toploto. Poleg tega so izpusti emisij toplogrednih plinov v ozračje
veliko manjši kot pri ločeni proizvodnji. To pomeni, da soproizvodnja zagotavlja oskrbo z
energijo (toplota + električna energija),  hkrati  pa je zaradi  visoke učinkovitost  naprave
energija goriva bolje izkoriščena. Ker je investicija v soproizvodnjo električne energije in
toplote visoka, država glede na zahteve EU po evropski direktivi 2004/8/ES spodbuja k
soproizvodnji  (SPTE).  Pri  tem  nudi  državno  pomoč  in  sicer  z  odkupom  proizvedene
električne energije. Cena odkupa je odvisna od moči naprav, števila ur obratovanja ter vrste
goriva, ki ga naprava uporablja. Pomoč nudijo zaradi ciljev, ki so si jih zadali in jih bodo
skušali uresničiti
Slovenija se je z vstopom v EU zavezala, da bo izpolnjevala evropski pravni red. Ta ima do
leta 2020 naslednje cilje:

• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 %
• povečanje deleža OVE na 20 %
• zmanjšanje rabe fosilnih goriv za 20 %

Sloveniji se je v zadnjih letih uvoz električne energije iz drugih držav povzpel skoraj na 30
%. S tem se povečuje ogroženost zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Vzrok temu je
zastarelost  obstoječih  naprav  (elektrarn)  z  nizko  učinkovitostjo  ter  prenehanje  gradenj
novih objektov,  ki  omogočajo proizvodnjo električne energije.  Zato država z  odkupom
električne  energije  spodbuja  k  postavitvi  manjših  proizvodnih  enot,  ki  bi  proizvajale
električno energijo, pri tem pa bi bil njihov izkoristek čim višji (soproizvodnja toplote in
električne energije). S tem bi zagotavljali večjo zanesljivost oskrbe z 'domačo' energijo in
ne uvoženo iz drugih držav. To lahko dosežemo na dva načina:

• z obnovljivimi viri energije (OVE)
• s soproizvodnjo električne energije in toplote (SPTE)

5.2.2.1. Subvencioniran odkup električne energije

Za  subvencioniran  odkup  električne  energije  v  Sloveniji  skrbi  podjetje  Borzen.  To  je
podjetje, ki skrbi za razvoj slovenskega elektroenergetskega trga v skladu s smernicami EU
ter skrbi za urejenost slovenske elektroenergetike. Pri svojem delovanju pa se ne posveča
le  električni  energiji,  pač  pa  vedno več  časa  nameni  tudi  obnovljivim virom energije,
emisijskim kuponom ter  zemeljskemu  plinu.  Ena  od  njihovih  nalog  je  tudi  Center  za
podporo,  katerega  skrb je  dajati  podporo proizvajalcem električne  energije  iz  OVE ter
visoko učinkovitih naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE). Podporo
nudijo  z  odkupom  električne  energije,  ki  se  pri  tem  proizvede.  Cena  odkupa  MWh
električne energije je odvisna od moči naprave, števila ur obratovanja ter vrste goriva, ki ga
naprava uporablja. Zato se vsakega proizvajalca predhodno uvrsti v določen razred. 
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Glede na vrsto podpore poznamo:
• zagotovljen  odkup  (ZO):  pomeni,  da  je  upravičenec  podpore  stopil  v  bilančno

skupino  Centra  za  podporo,  kateri  mu  zagotavlja  celoten  odkup  proizvedene
električne energije. Pri tem proizvajalec ne sme imeti sklenjene tržne pogodbe za
prodajo električne energije z drugim dobaviteljem (npr. Elektro Gorenjska Prodaja
d.o.o. ali  GEN-I d.o.o. ,...).  Zagotovljen odkup je omogočen le SPTE napravam
moči manjše od 1 MW oziroma OVE napravam moči manjše od 5 MW

• obratovalna podpora (OP): pomeni, da ima upravičenec podpore sklenjeno tržno
pogodbo o prodaji električne energije z dobaviteljem. Pri tem dobiva podporo tudi
od Borzena (Centra za podporo). Ta mu ne odkupuje električne energije, pač pa le
krije razliko med stroški proizvodnje in tržno ceno električne energije. Električno
energijo prodaja dobavitelju, s katerim ima sklenjeno tržno pogodbo. Obratovalna
podpora  je  omogočena  le  napravam (SPTE)  z  močjo  večjo  od  1  MW oziroma
napravam (OVE) z močjo večjo od 5 MW

Višina podpore (ZO ali  OP) se določi glede na referenčne stroške.  Ti  so sestavljeni  iz
nespremenljivih ter spremenljivih referenčnih stroškov. Vrednost nespremenljivih stroškov
so konstantni, razen ob bistveni spremembi investicijske vrednosti naprave. Določeni so
glede na višino investicije ter stroške obratovanja. Spremenljivi stroški se spreminjajo iz
leta v leto v odvisnosti od stroškov goriva ter tržne cene električne energije. 

Referenčni stroški=Nespremenljivi ref. stroški+ Spremenljivi ref. stroški

Višina podpore pri proizvodnih napravah SPTE se vedno določi za naslednje leto (i). Tako
višino podpore izračunamo:

• pri zagotovljenem odkupu (ZO)

Višina ZOi=referenčni stroškii=NDRS0+ SDRS i=NDRS 0+ ( I zem. plin⋅SDRS 0)+ N i−(N 0⋅I zem. plin)

pri čemer so:
➢ Višina ZOi … višina zagotovljenega odkupa za naslednje leto [€/MWh]
➢ NDRS0 …nespremenljivi  del  referenčnih  stroškov,  ki  so  bili  določeni  ob  sprejetju

uredbe (2009)
➢ SDRSi … spremenljivi del referenčnih stroškov za naslednje leto [€/MWh]

➢ I
zem  plin

 … indeks  cene  zemeljskega  plina;  določimo  ga  : I zem. plin=
C zem. plin (i)

C zem. plin (0)

,  pri

čemer je v števcu osnovna spremenljiva cena zemeljskega plina za naslednje leto ter v
imenovalcu  izhodiščna  osnovna  spremenljiva  cene  zemeljskega  plina,  ki  je  bila
določena ob sprejetju uredbe leta 2009

➢ N  …  korekcijski  faktor,  ki  je  pomemben  pri  določevanju  spremenljivega  dela
referenčne cene (Ni pomeni vrednost korekcijskega faktorja za prihodnje leto, N0 pa
njegovo vrednost ob sprejetju uredbe v letu 2009)

• pri obratovalni podpori (OP)

Višina OPi=referenčni stroški i−(referenčna tržna cena el.energijei⋅B)
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pri čemer so:
➢ Višina OP

i
 … višina obratovalne podpore za naslednje leto [€/MWh]

➢ Referenčni stroški
i
 … stroški odvisni od velikosti investicije ter stroškov obratovanja

(določi se jih enako kot pri zagotovljenem odkupu)
➢ B … faktor, katerega vrednost je odvisna od moči naprave ter stalnosti proizvodnje

Kot je že zgoraj omenjeno je višina podpore (ZO ali OP) odvisna od moči naprave, vrste
uporabljenega goriva ter število ur obratovanja. Glede na nazivno električno moč se
naprave SPTE delijo v šest razredov, kar nam prikazuje tabela 28. [26] [27] [28]

Tabela 28. Prikaz šestih velikostnih razredov, 
ki razvrščajo naprave SPTE glede na njihovo 
nazivno električno moč [28]

SPTE naprave ponavadi uporabljajo naslednja goriva:

• fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin)
• lesna biomasa

V našem primeru gre za fosilno gorivo zemeljski plin.

Ostane nam še število  ur obratovanja naprave.  Glede na čas obratovanja SPTE naprav
ločimo dve skupini podpor:

• Podpora za obratovanje do 4000 ur letno – višja podpora
- obratovanje vezano predvsem na proizvodnjo toplote (sezonsko obratovanje)

• Podpora za obratovanje nad 4000 ur letno – nižja podpora
- obratovanje preko celega (8760 h)
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Velikostni razred Nazivna el. moč naprave
1. Mikro manj kot 50 kW
2. Mala manj kot 1 MW
3. Srednja – nižje Nad 1 do 5 MW
4. Srednja – višje Nad 5 do 25 MW
5. Velika – nižje Nad 25 do 50 MW
6. Velika – višje Nad 50 do 200 MW



Tabela 29. Prikaz referenčnih (spremenljivih in nespremenljivih) stroškov el. energije, ki 
so razvrščeni glede na velikost oziroma nazivno el. moč kurilne naprave na fosilna goriva
za leto 2013. Velja za tiste proizvodne SPTE enote, ki obratujejo manj kot 4000 ur letno 
[28]

Mikro manj kot 50 kW 59,64 196,30 255,94 0,85
Mala manj kot 1 MW 59,39 116,64 176,03 0,88

Srednja – nižje nad 1 do 5 MW 44,59 98,06 142,65 0,93
Srednja – višje nad 5 do 25 MW 49,86 92,44 142,30 0,93
Velika – nižje nad 25 do 50 MW 44,90 98,66 143,56 0,96
Velika – višje nad 50 do 200 MW 40,94 90,48 131,42 0,96

Velikostni razred 
(do 4000 obrat. ur)

nazivna el. moč 
naprave

Spremenljiv del 
ref. Stroškov 

[€/MWh]

Nesprem. del 
ref. Stroškov 

[€/MWh]

Referenčni 
stroški 

[€/MWh]
Faktor B 

[/]

Tabela 30. Prikaz referenčnih (spremenljivih in nespremenljivih) stroškov el. energije, ki 
so razvrščeni glede na velikost oziroma nazivno el. moč kurilne naprave na fosilna goriva
za leto 2013. Velja za tiste proizvodne SPTE enote, ki obratujejo več kot 4000 ur letno 
[28]

V tabelah 29 in 30 vidimo kako se razlikuje nespremenljivi in spremenljiv del referenčnih
stroškov glede na moč naprave. Slednji se vsako leto posebej usklajuje s tržno ceno goriva
(zemeljski plin). S celotnimi referenčnimi stroški električne energije lahko določimo višino
podpore zagotovljenega odkupa oziroma obratovalne podpore. Zagotovljen odkup je kar
enak  referenčnim  stroškom,  pri  obratovalni  podpori  pa  se  glede  na  proizvedeno  neto
količino  električne  energije  plačuje  le  razlika  med  proizvedenimi  stroški  (referenčni
stroški) ter tržno ceno električne energije.
V našem primeru je plinski motor moči 0,999 MW uvrščen v mali velikostni razred (z
oranžno označena vrstica v tabeli  30) in obratuje celo leto, motor moči 3,333 MW pa je
uvrščen v srednje – nižji razred (z oranžno označena vrstica v tabeli 29) in obratuje samo v
ogrevalni sezoni.

5.2.2.2. Odkup električne energije po tržni ceni 

Električno energijo pa lahko proizvajalec prodaja tudi svojemu dobavitelju, s katerim ima
sklenjeno  tržno  pogodbo.  To  je  ponavadi  večji  proizvajalec  električne  energije.  Ti  jo
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Mikro manj kot 50 kW 59,64 138,46 198,10 0,90
Mala manj kot 1 MW 59,39 86,11 145,50 0,92

Srednja – nižje nad 1 do 5 MW 44,69 74,29 118,98 0,94
Srednja – višje nad 5 do 25 MW 49,86 71,71 121,57 0,94
Velika – nižje nad 25 do 50 MW 44,90 73,75 118,65 0,97
Velika – višje nad 50 do 200 MW 40,94 67,50 108,44 0,97

Velikostni razred 
(nad 4000 obrat. 

ur)
nazivna el. moč 

naprave

Spremenljiv del 
ref. Stroškov 

[€/MWh]

Nesprem. del 
ref. Stroškov 

[€/MWh]

Referenčni 
stroški 

[€/MWh]
Faktor B 

[/]



odkupujejo po tržni ceni, ki se ravno tako kot subvencioniran odkup giblje v odvisnosti od
cene zemeljskega plina. V zadnjih letih se je tržna cena 1 MWh gibala:
➢ v letu 2012 je bila 1 MWh električne energije 55,79 €
➢ 53,13 €/MWh (leto 2011)
➢ 53,41 €/MWh (leto 2010)
➢ 65 €/MWh (leto 2009) 

Toplarna na Planini vso električno energijo, ki jo proizvede plinski motor moči 3,333 MW,
prodajo po tržni ceni podjetju EGP. Močnejšemu plinskemu motorju, ki obratuje 4000 ur
letno, pripada obratovalna podpora (OP). To pomeni, da mu Borzen krije le razliko med
referenčnimi  stroški  ter  tržno ceno električne  energije,  proizvedeno elektriko  pa  proda
svojemu dobavitelju,  ki  je ponavadi večji  proizvajalec električne energije.  Nekaj  večjih
ponudnikov, ki ravno tako kot EGP odkupujejo električno energijo iz visoko učinkovitih
naprav za soproizvodnjo so:

• GEN-I d.o.o
• Petrol d.d.
• Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
• Elektro Maribor Energija plus d.o.o
• Elektro Celje Energija d.o.o

6. Vračilna doba investicije in njena občutljivost glede na
nekatere dejavnike

Če želimo določiti vračilno dobo investicije prenove kotlovnice, moramo dobro poznati
stroške  in  prihodke  sistema,  ki  se  pojavljajo  pri  proizvodnji  toplote.  Z  njimi  lahko
določimo  letni  zaslužek,  ki  predstavlja  razliko  med  prihodki  in  stroški  sistema.  Pri
določitvi vračilne dobe moramo te vrednosti poznati tako za star kot prenovljen sistem. 

Stroški proizvodnje toplote so:
• stroški obratovanja
• vzdrževanja
• dela energetikov
• poslovanja

Prihodki proizvodnje toplote so:
• prihodki prodane toplote
• prodane električne energije (velja za prenovljen sistem)
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Za določanje  vračilne  dobe smo vzeli  leto  2010,  ko  je  bilo  proizvedene  53617 MWh
toplote, od tega jo je bilo 50400 MWh prodane oziroma predane na sekundarno stran. To
leto smo vzeli kot naše osnovno stanje, na katerega bomo računali občutljivost vračilne
dobe glede na nekatere dejavnike, ki se spreminjajo na letnem nivoju.
Zanima  nas  čez  koliko  let  se  nam  bo  denar,  ki  smo  ga  vložili  v  obnovo  sistema
(investicijo),  povrnil.  Povrnil  se  bo  zaradi  dodatno  proizvedene  električne  energije,
učinkovitejše  pretvorbe  primarne  energije  v  toploto  (novi  kotli)  ter  optimizacije
temperature dovoda v odvisnosti  od zunanjih temperatur ter  potreb odjemalcev. Vendar
doba vračanja se lahko iz leta v leto spreminja. Vzrok temu je vsakoletna sprememba cene
porabljenega plina,  odkupne cene električne energije ter  cene prodane toplote.  Velikost
vračilne dobe je odvisna od stroškov ter prihodkov sistema. Te so sestavljeni iz:

• cene porabljenega plina
Cena zemeljskega plina se letno spreminja. Odvisna je od sprememb cen nafte ter
gibanja tečajev drugih valut. Tako se je cena [€/Sm3] v zadnjih letih gibala:
- 0,35395 €/Sm3  (2009)
- 0,39086 €/Sm3  (2010)
- 0,45743 €/Sm3  (2011)
- 0,53354 €/Sm3  (2012)
- 0,44665 €/Sm3  (2013)
V ceno so že vštete trošarina, dodatek k učinkovitosti ter CO2 taksa

• cena prodane toplote odjemalcem
Cena  prodane  toplote  je  odvisna  od  posameznega  proizvajalca.  Po  prenovitvi
sistema  so  maloprodajno  ceno  1  MWh  toplote  znižali.  Po  vgradnji  plinskih
motorjev  SPTE  so  bili  uporabniki  kotlovnice  skupaj  upravičeni  do  znižanih
stroškov  ogrevanja  in  sicer  za  241800  €  letno,  kar  pomeni,  da  če  vrednost
porazdelimo med celotno ogrevalno površino,  ki  jo  kotlovnica  ogreva,  so letno
stroški toplote znižani za 1,17 €/m2. Povprečne maloprodajne cene [€/MWh] so se
v zadnjih petih letih gibale:
- 73,8 €/MWh (2009)
- 76,3 €/MWh (2010)
- 85 €/MWh (2011)
- 73,61 €/MWh (2012)
- 66,89 €/MWh (2013)

• tržna cena odkupa električne energije
Tržna  cena  odkupljene  električne  energije  je  odvisna  od  dobavitelja  odkupa
energije,  s katerim ima proizvajalec sklenjeno tržno pogodbo. V našem primeru
Domplanu odkupuje električno energijo po tržni ceni podjetje Elektro Gorenjska
Prodaja d.o.o.. Tudi cena električne energije se spreminja. V zadnjih petih letih so
jo odkupovali po:
- 65 €/MWh (2009)
- 53,41 €/MWh (2010)
- 53,13 €/MWh (2011)
- 55,79 €/MWh (2012)
- 50,66 €/MWh (2013)
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• cena odkupa električne energije (Borzen - Center za podporo)
Center za podporo daje denarno pomoč proizvajalcem električne energije iz OVE
ter SPTE naprav. S tem spodbuja k okolju prijazni proizvodnji električne energije.
Cena odkupa se letno prilagaja ceni goriv, drugače pa je višina odkupa odvisna od
moči naprave, števila ur obratovanja ter vrste goriva, ki ga naprava uporablja (velja
samo za SPTE, saj OVE naprave ne uporabljajo goriva). Glede na vrsto podpore
ločimo zagotovljen odkup ter obratovalno podporo. Cena obeh se letno spreminja.
Od leta 2009, ko so začeli z izplačevanjem subvencij, pa vse do danes, so se cene
(€/MWh) po letih spreminjale:

a) zagotovljen odkup (ZO) b) obratovalna podpora (OP)
- 121,8 €/MWh (2009) - 57,34 €/MWh (2009)
- 119,99 €/MWh (2010) - 66,22 €/MWh (2009)
- 128,37 €/MWh (2011) - 75,28 €/MWh (2009)
- 141,01 €/MWh (2012) - 86,07 €/MWh (2009)
- 145,5 €/MWh (2013) - 95,54 €/MWh (2009)

Zgoraj našteti in opisani dejavniki so glavni povzročitelji spremembe vračilne dobe. Poleg
tega pa na dobo vračanja v veliki meri vpliva tudi investicija v sistem. Ta naj se sicer na
letnem nivoju ne bi spreminjala, vendar ji bomo pri računanju vseeno nekoliko spreminjali
vrednost, da bomo videli kakšen odziv ima na to vračilna doba.

6.1. Izračun vračilne dobe

Če  hočemo  določiti  vračilno  dobo,  moramo  poznati  količino  proizvedene  toplote  ter
električne energije (prenovljen sistem). Preko njiju lahko izračunamo stroške ter prihodke
sistema, vendar moramo pri  tem imeti  tudi tržno ceno zemeljskega plina,  ceno odkupa
električne  energije  ter  toplote.  Z  vsem tem bi  lahko  za  leto  2010  določili  stroške  ter
prihodke starega sistema, ki je proizvajal samo toploto, ter novega sistema, kjer se poleg
toplote proizvaja tudi električna energija. Slednji v letu 2010 še ni obratoval, vendar ker
imamo zbrane vse potrebne podatke o razmerah v kotlovnici ter predvidenem obratovanju
plinskih motorjev, lahko predpostavimo kako bi bilo, če bi sistem kogeneracije v letu 2010
že obratoval. 

6.1.1. Star sistem
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Kotlovnica je imela pred rekonstrukcijo 3 plinske motorje, pri čemer sta obratovala samo
dva (moči 17,4 MW ter 9,2 MW), tretji pa je predstavljal rezervo. V letu 2010 sta mogla
proizvesti  53617 MWh toplote,  da  sta  zadostila  potrebam odjemalcev pri  ogrevanju  in
pripravi  tople  sanitarne vode.  Pri  tem je bila porabljena določena količina zemeljskega
plina, kar za kotlovnico predstavlja strošek. Ravno tako tudi raba električne energije za
obratovanje  črpališč.  Vendar  se  vsi  stroški  povrnejo  s  prodajo toplote  odjemalcem.  Po
kakšni ceni jo prodajo, je odvisno od proizvajalca.

6.1.1.1. Stroški starega sistema

• stroški rabe zemeljskega plina (Cobr. zem. plin, s (2010))

Glede na proizvedeno toploto (53617 MWh) lahko določimo porabo zemeljskega plina. Pri
tem  potrebujemo  njegovo  kurilno  vrednost  (H)  ter  izkoristek  kotlovskega  postrojenja
(ηkotel).

Energijo, ki bi jo oddalo gorivo pri popolnem izgorevanju določimo:

Qodd. gorivo=
Oodd. v omr

ηkotel , s
=

53617 MWh
0,871

=61558 MWh

Če  energijo  goriva  delimo  s  kurilno  vrednostjo  zemeljskega  plina,  ki  znaša  9,473
kWh/Sm3, dobimo količino plina, ki se je porabil pri proizvodnji toplote:

V goriva=
Qodd. gorivo

H
=

61558 MWh

0,009473
MWh
Sm3

=6498258Sm3

Cena zemeljskega plina je v letu 2010 znašala 0,39086 €/Sm3. Stroški obratovanja so:

Cobr. zem. plin , s(2010)=V goriva⋅0,39086
€

Sm3
=6498258 Sm3

⋅0,39086
€

Sm3
=2539909€

• stroški raba električne energije za obratovanje črpališč (Cobr. el. energ., s (2010))

Podatkov o porabljeni  električni  energiji  za  obratovanje črpalk  s  strani  podjetja  nismo
dobili. Stvar smo poenostavili ter vzeli, da je velikost stroškov, ki nastanejo zaradi rabe
električne energije pri delovanju črpalk, enaka 3 % stroškov porabljenega plina. Zato lahko
zapišemo:

Cobr. el.energ. , s(2010)=Cobr. zem. plin , s(2010)⋅0,03=76197 €
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6.1.1.2. Prihodki starega sistema

• prodana toplota (Ptoplota, s (2010))

Vso toploto, ki pride po vročevodnem omrežju ter se preko prenosnika toplote preda na
sekundarno ali sekundarno stran, lahko poimenujemo prodana toplota. V letu 2010 je bilo
na sekundarno stran predano 50400 MWh toplote.  Cena 1 MWh toplote je odvisna od
proizvajalca toplote in se letno spreminja glede na gibanje cen goriva (v našem primeru
zemeljski plin). V letu 2010 je bila odkupna cena enaka 76,3 €/MWh. Prihodek od toplote
je tako znašal:

P toplota , s(2010)=Q prodana⋅76,3
€

MWh
=50400 MWh⋅76,3

€
MWh

=3845520 €

6.1.1.3. Razlika med stroški in prihodki starega sistema (Zstar)

6.1.2. Nov sistem

Toplarna  obratuje  z  dvema  plinskima  kotloma,  ki  sta  v  primerjavi  s  kotloma  pred
rekonstrukcijo nekoliko manjših moči (10 MW ter 7 MW), vendar z boljšim izkoristkom
(ηkotel=94 %). Letno naj bi pokrivala nekaj več kot 50 % potreb po toploti (v letu 2010 bi
proizvedla 31125 MWh toplote, kar je 58 % letne proizvedene toplote). Ostali del toplote
bi prispevala dva plinska motorja (SPTE 1 in SPTE 2). Prvi (Qtop. SPTE 1=1,042 MW ter
Qel. SPTE 1=0,999 MW) naj bi obratoval preko celega leta, drugi (Qtop. SPTE 2=3,341 MW ter
Qtop. SPTE 2=3,333 MW) pa 4000 ur na leto. Poleg toplote naj bi proizvedla približno enako
količino električne energije. Po izračunu v poglavju 3 je njun izkoristek 84 %.

Proizvedena toplota plinskih motorjev:

- SPTE 1:

Qtoplota , SPTE 1=Q
.

top. SPTE1⋅št.ur obr.=1,042 MW⋅8760 h=9128 MWh
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- SPTE 2 :

Qtoplota , SPTE 2=Q
.

top. SPTE2⋅št.ur obr.=3,341 MW⋅4000 h=13364 MWh

- SKUPAJ:
Qtoplota SPTE=Qtoplota , SPTE1+ Qtoplota , SPTE2=9128 MWh+ 13364 MWh=22492 MWh

Če skupno toploto,  ki  jo proizvedeta plinska motorja,  prištejemo toploti  proizvedeni iz
kotlov, dobimo ravno toploto, ki je bila v letu 2010 oddana v omrežje.

Proizvedena električna energija plinskih motorjev:

- SPTE 1:

Qel. , SPTE 1=Q
.

el.SPTE1⋅št. ur obr.=0,999MW⋅8760 h=8751 MWh

- SPTE 2:

Qel. , SPTE 2=Q
.

el. SPTE2⋅št. ur obr.=3,333⋅4000=13332 MWh

- SKUPAJ:
Qel. , SPTE=Qel. ,SPTE 1+ Qel. , SPTE 2=8751 MWh+ 13332 MWh=22083 MWh

6.1.2.1. Stroški novega sistema:

• stroški rabe zemeljskega plina (Cobr. zem. plin, kotel, n (2010) ter Cobr. zem. plin, SPTE, n 

(2010) )

Podobno kot pri starem sistemu, tudi tu določimo količino porabljenega plina glede na
proizvedeno  energijo.  V  primerjavi  s  starim  sistemom  poleg  kotlov  zemeljski  plin
uporabljajo tudi plinski motorji, zato lahko pričakujemo, da bo poraba plina precej večja
kot pri starem sistemu, s tem pa tudi stroški.
 
Količina porabljenega plina (kotli + SPTE)

Energijo goriva vloženo v kotle dobimo po enačbi:

Qodd. gorivo , kotel=
Oodd. vomr. kotel
ηkotel ,n

=
31125 MWh

0,94
=33112 MWh

pri tem je količina porabljenega goriva enaka:

V goriva , kotel=
Qodd. gorivo , kotel

H
=

33112 MWh

0,009473
MWh
Sm3

=3495408 Sm3  
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Energijo goriva vloženo v plinske motorje dobimo po enačbi:

Qodd. gorivo , SPTE=
Q toplota ,SPTE+ Q el. ,SPTE

ηSPTE
=

22492 MWh+ 22083 MWh
0,84

=53065 MWh

pri tem je količina porabljenega goriva enaka:

V goriva , SPTE=
Qodd. gorivo , SPTE

H
=

53065 MWh

0,009473
MWh
Sm3

=5601710 Sm3

Skupna količina porabljenega goriva je vsota  porabljenega zemeljskega plina kotlov in
SPTE naprav:

V goriva ,SKUPAJ=V goriva , kotel+ V goriva ,SPTE=3495408 Sm3
+ 5601710 Sm3

=9097118 Sm3

Strošek obratovanja novega sistema

- kotli

Cobr. zem. plin ,kotel , n(2010)=V goriva , kotel⋅0,39086
€

Sm3
=3495408 Sm3

⋅0,39086
€

Sm3
=1366215 €

- SPTE

Cobr. zem. plin ,SPTE , n (2010)=V goriva , SPTE⋅0,39086
€

Sm3
=5601710 Sm3

⋅0,39086
€

Sm3
=2189484 €

- Skupaj (kotli + SPTE)

Cobr. zem. plin ,n (2010)=V goriva ,SKUPAJ⋅0,39086
€

Sm3
=9097118Sm3

⋅0,39086
€

Sm3
=3555699 €

• strošek rabe električne energije za obratovanje črpališč (Cobr. el. energ., n, (2010))

Podatkov o porabljeni  električni  energiji  za  obratovanje črpalk  s  strani  podjetja  nismo
dobili. Stvar smo poenostavili ter vzeli, da je velikost stroškov, ki nastanejo zaradi rabe
električne  energije  pri  delovanju  črpalk,  enaka  3  % stroškov  porabljenega  plina.  Zato
zapišemo:

Cobr. el.energ. , n(2010)=Cobr. zem. plin ,n (2010)⋅0,03=3555699€⋅0,03=106671 €

6.1.2.2. Prihodki novega sistema:

Prihodki  novega  sistema  so  sestavljeni  iz  prodane  toplote  odjemalcem  ter  prodane
električne energije. Količina prodane toplote je enaka kot pri starem sistemu. Pri isti ceni
za 1 MWh toplote bo prihodek od prodane toplote enak kot pri starem sistemu. Skupni
prihodek  se  bo  povečal  na  račun  prodane  električne  energije.  Precejšno  količino
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proizvedene elektrike  odkupi  Center  za  podporo  (več  o  subvencioniranih  podporah na
straneh 69, 70 in 71), ostalo pa prodajo po tržni ceni podjetju Elektro Gorenjska Prodaja
d.o.o.,  ki  prav  tako  odkupuje  električno  energijo  ter  imajo  z  Domplanom  sklenjeno
pogodbo.

• prodana toplota (Ptoplota, n (2010))

V letu 2010 je bilo prodane 50400 MWh toplote po ceni 76,3 €/MWh. Prihodek je enak kot
pri starem sistemu.

P toplota ,n (2010)=Qprodana⋅76,3
€

MWh
=50400 MWh⋅76,3

€
MWh

=3845520 €

• prodana električna energija (Pel., SPTE1, ZO (2010) , Pel., SPTE2, OP (2010), Pel., SPTE2, EGP 

(2010))

Celotno  električno  energijo,  ki  jo  proizvede  SPTE  1,  odkupi  Center  za  podporo.  To
pomeni, da bi v letu 2010 odkupil 8751 MWh električne energije. Ker ima SPTE 1 moč
manjšo od 1 MW ter obratuje v pasu preko celega leta, bi mu Center za podporo nudil
zagotovljen odkup. Tako bi odkupil celotno proizvedeno električno energijo. V letu 2010 je
višina zagotovljenega odkupa znašala  119,99 €/MWh (več o zagotovljenem odkupu na
straneh 69 in 70).

Prihodek od prodaje proizvedene električne energije SPTE 1 je:

P el. ,SPTE 1,ZO=Q el. ,SPTE1⋅119,99
€

MWh
=8751 MWh⋅119,99

€
MWh

=1050032 €

Električno energijo, ki jo proizvede SPTE 2, odkupi Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o in
sicer po tržni ceni, ki je v letu 2010 znašala 53,41 €/MWh. Ker pa tržna cena ne pokrije
stroškov, ki so potrebni pri proizvodnji 1 MWh elektrike (imenujemo jih tudi referenčni
stroški), Center za podporo nudi subvencijo, ki pokriva razliko med referenčnimi stroški
ter tržno ceno električne energije. Imenujemo jo obratovalna podpora in velja za naprave,
ki letno obratujejo do 4000 ur. Višina obratovalne podpore je odvisna od moči naprave. V
našem  primeru  gre  za  plinski  motor  moči  3,333 MW  in  mu  pripada  66,22  €/MWh
proizvedene električne energije (več o obratovalni podpori na straneh 69, 70 in 71).
Plinski motor SPTE 2 bi v letu 2010 proizvedel 13332 MWh električne energije. Prodala bi
se EGP -ju po tržni ceni,  zraven pa bi Center za podporo za vsako proizvedeno MWh
subvencioniral še dodatnih 66,22 €.

Prihodek od prodaje električne energije po tržni ceni podjetju EGP:

P el. ,SPTE2 , EGP(2010)=Q el ,SPTE2⋅53,41
€

MWh
=13332 MWh⋅53,41

€
MWh

=712062 €

Prihodek od subvencioniranja s strani Centra za podporo:

P el. ,SPTE2 ,OP (2010)=Qel , SPTE2⋅66,22
€

MWh
=13332MWh⋅66,22

€
MWh

=882828 €
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6.1.2.3. Razlika med stroški in prihodki novega sistema (Znov)

Znov=P toplota , n(2010)+P el. ,SPTE 1,ZO+Pel. , SPTE2 , EGP (2010)+Pel. ,SPTE2 ,OP (2010)−

Cobr. zem. plin ,n (2010)−Cobr. el.energ. ,n (2010)

Znov=3845520 € + 1050032 € + 712062 € + 882828 €−3555699 €−106671 €=2828072 €

6.2. Vračilna doba (PB)

Pomemben  dejavnik  za  izračun  vračilne  dobe  je  investicija  (INV).  Večja  je  vrednost
investicije, višja bo vračilna doba. V našem primeru gre za celovito prenovo, ki je poleg
zamenjave kotlov ter namestitev plinskih motorjev vsebovala še prenovo vseh toplotnih
postaj  ter  nakup  programske  opreme  za  ekonomično  vodenje  črpališč  ter  optimizacijo
dovodne  temperature.  Celotna  investicija  je  znašala  6000000  €,  od  tega  sta  prenova
toplotnih  postaj  ter  zamenjava  kotlovskega  dela  znašali  1800000 €,  vgraditev  plinskih
motorjev pa 4200000 €.  Glede na višino investicije,  stroškov in prihodkov obratovanja
sistema,  lahko  določimo vračilno  dobo investicije.  To smo naredili  za  leto 2010 (cene
energenta, toplote ter električne energije veljajo za leto 2010), ki nam predstavlja osnovno
stanje in na katerega smo določevali kazalnike občutljivosti.

PB2010=
INV

Z nov−Z star

=
6000000 €

2828072
€

leto
−1229414

€
leto

=3,753let  

Določili smo vračilno dobo za leto 2010. Ta znaša 3,753 leta, kar pomeni da bo denar, ki
smo ga vložili v prenovo, z dodatno proizvedeno ter prodano električno energijo povrnjen
čez  slabe  štiri  leta  (1370 dni).  Vendar  ta  številka  velja  samo pri  pogojih,  da  je  višina
investicije konstantna, cene porabljenega energenta, prodane toplote ter električne energije
pa veljajo za leto 2010.
Sedaj se vprašajmo, kaj se bo zgodilo z našo izračunano višino vračilne dobe naslednje leto
(2011), ko se bodo kljub približno enaki proizvedeni energiji ter porabi zemeljskega plina,
spremenile  cene  energenta ali  cene  prodane toplote  oziroma električne  energije.  Višina
vračilne dobe se bo prav gotovo spremenila. Tako lahko vidimo, kako se dolžina dobe
vračanja dviga/spušča glede na nekatere cene energije (goriva, toplote, električne energije),
ki se spreminjajo na letnem nivoju. 
V tabeli 31 so prikazane vse cene, ki vplivajo na višino vračilne dobe in sicer za obdobje
petih let (od 2009 do 2013). Zadnji stolpec predstavlja vračilne dobe za posamezna leta, pri
čemer smo jih določili  glede na cene energije  tega leta.  Tabela nam je  prišla  prav pri
izdelovanju diagrama na sliki 32, ki predstavlja višino vračilne dobe glede na spreminjanje
cen goriva, toplote, elektrike in tudi višine investicije. 

79



Pri določanju vračilne dobe po posameznih letih moramo upoštevati, da je za vseh pet let
predpostavljena enaka količina  proizvedene toplote  (53617 MWh),  porabljenega goriva
(9097118 Sm3 - nov sistem oziroma 6498258 Sm3 – star sistem) ter proizvedene električne
energije (22083 MWh). Višina vračilne dobe se spreminja zaradi letno spreminjajočih se
cen energije.
Izdelali smo tudi diagram, ki prikazuje kako se vračilna doba (ordinatna os) viša/znižuje
glede na povečanje/zmanjšanje posameznih cen energije (abscisa). Naše osnovno stanje je
leto  2010  (v  diagramu  je  to  tam,  kjer  se  sekata  abscisna  in  ordinatna  os),  ko  je  bila
izračunana doba vračanja 3,753 leta in glede na to vrednost se vračilna doba povečuje ali
zmanjšuje, odvisno od povečanja oziroma zmanjšanja cen energije (zemeljski plin, toplota,
elektrika).
Modra krivulja v diagramu na sliki  32 predstavlja za koliko se spremeni vračilna doba
glede na spremembo cene zemeljskega plina (spremembo cene imamo na abscisni osi in je
izražena  v  %  glede  na  leto  2010).  Tako  vračilna  doba  pri  nespreminjanju  cen  ostaja
konstantna in sicer 3,753 leta (naše osnovno stanje). Npr. če bi se cena zemeljskega plina
dvignila  za  20 % (x-os),  se  bo  doba vračanja  povečala  za  približno 0,6 leta  glede  na
izračunano vračilno dobo v letu 2010, ki je znašala 3,753 leta. Tako bi pri povečanju cene
zemeljskega  plina  za  20 % znašala  4,353 leta  (3,753 + 0,6).  Na isti  način  je  z  rdečo
krivuljo predstavljena višina subvencije pri odkupu električne energije (zagotovljen odkup
in  obratovalna  podpora)  ter  rumena  krivulja,  ki  nam prikazuje  kako  se  obnaša  višina
vračilne  dobe  glede  na  spreminjanje  tržne  cene  električne  energije.  Zelena  krivulja
predstavlja višino investicije. Ta naj se sicer ne bi spreminjala in ostaja 6000000 €, vendar
smo si vseeno izbrali nekaj drugih vrednosti investicije in glede na te določili spreminjanje
vračilne dobe. Npr. če bi se investicija povečala za 20 % glede na naše osnovno stanje (ki
znaša 6000000 €),  bi  vrednost  vračilne  dobe zraslo za približno 0,8 let  glede na naše
osnovno stanje (3,753 let), kar pomeni da bo nova doba vračanja znašala 4,553 let). 
Krivulje  smo  izdelali  s  pomočjo  cen  energije  in  so  prikazane  v  tabeli  31.  Za  vsako
posamezno krivuljo smo imeli 5 vrednosti (pet različnih cen za petletno obdobje; 2009 –
2013), s pomočjo katerih smo lahko krivuljo zrisali.
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Tabela 31: Prikaz cen energije ter izračunana vračilna doba za vsako posamezno leto, pri 
čemer so za posamezno vračilno dobo upoštevane cene energije tistega leta

INV [€] PB [let]
2009 6000000 0,35395 73,8 121,8 57,34 65 3,430
2010 6000000 0,39086 76,3 119,99 66,22 53,41 3,753
2011 6000000 0,45743 85 128,37 75,28 53,13 3,725
2012 6000000 0,53354 73,61 141,01 86,07 55,79 3,536
2013 6000000 0,44665 66,89 145,5 95,54 50,66 2,960

cena zem. 
plina [€/Sm3]

cena prodane 
toplote [€/MWh]

ZO – SPTE 1 
[€/MWh]

OP – SPTE 2 
[€/MWh]

tržna cena el. 
energije [€/MWh]
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Slika 32. Prikaz kazalnikov občutljivosti vračilne dobe, ki prikazujejo kako se vračilna doba 
povečuje ali znižuje glede na naše osnovno stanje, za katerega smo si izbrali leto 2010
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7. Zaključek

Soproizvodnja  je  najučinkovitejši  način  proizvodnje  toplote  in  električne  energije.
Istočasno se proizvajata električna energija in toplota. V nasprotju z ločeno proizvodnjo
ima kogeneracija visok skupni izkoristek, ki lahko presega tudi 90 %. Energija goriva je
tako  bolje  izkoriščena,  saj  toploto,  ki  nastane  pri  proizvodnji  električne  energije  ne
zavržemo v okolico, pač pa jo koristno uporabimo.
Na dejanskem primeru smo lahko videli, da se je pred rekonstrukcijo v poletnih mesecih
ogromno toplote  izgubljalo (tabela  9).  Vzrok temu je bila  približno konstantna dnevna
količina proizvedene toplote, saj so morali oskrbovati stanovalce naselja s toplo sanitarno
vodo, kljub temu, da ta velikokrat ni bila porabljena, vendar so vseeno morali zagotavljati
toplo sanitarno vodo preko celega  dneva.  Posledica je  bila  višja  temperatura povratka,
posledično  tudi  višja  temperatura  dimnih  plinov  kotlovskega  postrojenja,  saj  je  bila
povratna voda še vedno na dovolj visokem temperaturnem nivoju in v kotlu ni sprejela vse
toplote, ki bi jo lahko. Tako se je velik del toplote izgubljal preko dimnih plinov v okolico.
Ostali del pa se je izgubljal že pri distribuciji preko izolirane cevi ter betonskih kinet v
zemljo (okolico). Vse to je pomenilo slabši izkoristek celotnega sistema. 
Vendar se za vsak problem najde ustrezno rešitev in tudi tu bi se lahko. Kotlarna ima v
svoji  okolici  ogromno velikih objektov kot so nakupovalna središča,  industrije in še bi
lahko naštevali. Vse našteto vsak dan obišče ogromna količina ljudi, ki pri svojem delu ali
nakupovanju ali gledanju filma potrebujejo ugodje. Zadnja poletja so zmeraj bolj vroča in
človek bi si danes težko zamislil nakupovalno središče brez klimatskih naprav. Prav tu pa
bi se morda pojavila rešitev za izgubljeno toploto kotlarne v poletnih mesecih. Na objektih
bi  morali  namesto  standardnih  kompresorskih  hladilnikov namestiti  absorpcijske,  ki  za
proizvajanje hladu potrebujejo dovedeno toploto v generator hladilnika. To bi lahko zgoraj
naštetim objektom zagotavljala kotlarna, ki ima ravno v poletnih mesecih, ko ni ogrevanja,
največje izgube toplote v okolico. Vse kar bi se moralo narediti je, da na objektih vgradijo
absorpcijske  hladilnike  namesto  kompresorskih  ter  z  vročevodnim omrežjem povežejo
kotlarno s posameznim objektom.
Ker pa imajo našteti objekti povečini že vgrajene kompresorske hladilnike, bi se mnogim
zdela  investicija  v  to  nesmiselna  in  hkrati  predraga.  Vendar  vseeno  je  zgoraj  opisana
možnost hlajenja morda ena izmed idej za bodoče objekte, ki se bodo gradili  v bližini
kotlarne. Eno izmed teh bi bilo lahko že novo nakupovalno središče, ki se bo začela graditi
v bližnji prihodnosti in bo od kotlarne oddaljena samo dobrih 200 metrov.
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