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3. Energija in naravni viri
3.1 Primarna in končna energija
Primarna energija je energija v naravi, ki ni podvržena procesom pretvorbe. Lahko gre za obnovljivo ali
neobnovljivo energijo. P rimerno energijo je težko proizvajati v naravni obliki (premog, les, nafta ali npr. veter).
Končna energija predstavlja primarno energijo, pretvorjeno v drugo primerno obliko: električno, mehansko,
parno, toplotno. Vključuje tudi izgube pri pretvorbe.

3.2 Neobnovljivi viri energije
To so viri energije z omejeno zalogo. Izginejo, kakor hitro so porabljeni.
Premog nastaja iz šote, nastale iz odmrlih organskih snovi rastlinskega izvora. Premog je v 19. stoletju omogočil
industrijsko revolucijo. Tovrstna energija je najpogosteje uporabljana oblika energije po vsem svetu, predvsem za
proizvodnjo elektrike. Gre za energijo, ki zelo onesnažuje, saj je premog večinoma sestavljen iz ogljika in pri
njegovem izgorevanju nastaja CO 2 .
Nafta nastaja iz karbonatnih kamnin, sestavljajo jo organske snovi, ki ostanejo ujete v kamnini. Nafta zagotavlja
večino tekočih energentov, kot so gorivo, dizel, bencin ali tekoči naftni plin. Je druga najpogosteje uporabljana
oblika energije na svetu.
Zemeljski plin je organska plinasta snov, ki jo v naravi najdemo v poroznih kamninah. Večina zemeljskega plina
nastane z biogenezo ali s termogenezo. Plin, ki nastane z biogenezo, ustvarijo metanogeni organizmi v močvirjih,
barjih, odlagališčih in plitkih sedimentih. Globlje v Zemlji, pri višjih temperaturah in pritisku, iz zakopanih
organskih snovi nastaja plin s termogenezo. Plin je na tretjem mestu po pogostosti uporabe po vsem svetu.
Uran je radioaktivna kovina, ki je prisotna v zemeljskih globinah in v vsej zemeljski skorji, vendar pa velika večina
zalog urana ni uporabna. Vedno več urana se uporablja za proizvodnjo električne energije, č eprav je nesreča v
Fukušimi nekoliko upočasnila razvoj. Ustvarja zelo majhno količino CO2, vendar pa so problematični radioaktivni
odpadki, ki nastanejo iz osiromašenega urana po proizvodnji električne energije. Zanesljivega načina za odpravo
radioaktivnosti ni, zato so odpadki zakopani brez zagotovila o trajni varnosti.

3.3 Obnovljivi viri energije
Obnovljivi viri so viri energije, katerih zaloga se v človeško merljivem času ne zmanjšuje.
Sončna energija
Sončna toplotna energija, ki nastaja s pretvorbo sončnega sevanja v toploto. To energijo je mogoč e uporabiti
neposredno za ogrevanje ali posredno za proizvajanje električne energije z ustv arjanjem pare, ki poganja
generatorje. Sončni kolektorji se v glavnem uporabljajo za ogrevanje vode za gospodinjske namene.
Obstajata dve vrsti sončnih kolektorjev – vakuumski in ploščati, pri čemer so bili vakuumski kolektorji vedno
najbolj učinkovit sistem proizvodnje energije. Kljub vse večjemu povpraševanju po sončnih kolektorjih so
sodobne proizvodne tehnike omogočile prihranke, zato vakuumska tehnologija omogoča največjo donosnost
naložbe med vsemi vrstami solarnih sistemov.
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Slika 2: Vakuumski sončni kolektorji

Slika 3: Ploščati sončni kolektorji

–
–
–
–
–

Prednosti solarnih sistemov:
skoraj za 50 % manjši računi za energijo;
100% zadovoljevanje potreb po topli vodi v poletni sezoni;
zagotavljanje 40–70 % letne porabe tople vode;
zmožnost delovanja tudi v oblačnem vremenu;
enostavno nač rtovanje montaže.
Fotovoltaični sistemi: tovrstni sistemi pretvarjajo svetlobo v električno energijo s pomočjo polprevodnih
materialov. Sončna celica je polprevodniška naprava, ki svetlobno energijo pretvarja v električno. To je
eden izmed najbolj okolju prijaznih načinov pridobivanja električne energije. Ustvarjeno električno
energijo je mogoče uporabiti takoj ali pa jo shraniti v solarne akumulatorje. Tipičen fotovoltaičen sistem
uporablja sončne panele, sestavljene iz solarnih celic, ki proizvajajo električno energijo. Fotovoltaične
naprave so lahko nameščene na tleh, na strehi ali na zidu. Lahko so pritrjene fiksno ali pa s sončnimi
sledilniki, ki naprave obračajo po soncu.

Slika 4: Namestitev sončnih panelov na fasado stavbe
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Sončne celice so lahko izdelane iz več kot desetih različnih materialov. Do sedaj je bil med njimi najpomembnejši
kristalni silicij. Najbolj znane tehnologije za fotovoltaične naprave so:
 Monokristalne silicijeve celic e, ki so izdelane iz enega samega silicijevega kristala visoke čistosti, valjaste
oblike, razrezanega na tanke plošče debeline 0,2–0,3 mm. Množično proizvedene monokristalne celice
imajo približno 23-odstotno učinkovitost in 13–17-odstotni koeficient. To je najdražja in najbolj
energetsko intenzivna vrsta c elic.
 Polikristalne (večkristalne) silicijeve celice, ki so narejene z litjem in ohlajene v kalupu. Medtem ko se
strjujejo, oblikujejo nepravilne polikristalne strukture. Njihova površina se sveti in je značilno modre
barve. Modra barva ima najboljše optične značilnosti in absorbira največjo količino svetlobe. Kvadraten
silicijev blok razrežejo na plošč e debeline 0,3 mm. Učinkovitost takšnih celic je okoli 17 -odstotna, njihov
koeficient pa med 11 in 15 odstotki.
 Tankoslojne sončne celice – tankoslojne tehnologije s premazi iz baker indijevega selenida ter
kadmijevega telurida – so obetajoča alternativa siliciju. So manj učinkovite, a so odporne na visoke
temperature, stroški njihove proizvodnje pa so nižji.

Največja količina energije, ki jo celica lahko proizvede, se imenuje nazivna oz. maksimalna moč (Wp). Na splošno
je količina proizvedene električne energije sorazmerna s količino svetlobe, ki pada nanjo: največje je neposredno
sevanje – močna sončna svetloba brez oblakov. Najvišja moč je določena v standardnih preskusnih pogojih:
2
1000 W/m sonca in temperatura celice 25 °C. Površine, ki so potrebne za proizvodnjo 1 kWp, so razlikujejo
2
2
glede na tipe celic: pri monokristalnih celicah je to 7–9 m , pri polikristalnih celicah 8–9 m , pri tankoslojnem
2
2
bakru 11–13 m in pri amorfnem siliciju 16–20 m .
Hidroenergija
Hidroenergija je energija, ki jo ustvari gibanje vode, bodisi neposredno z vodnim mlinom ali pa tako, da jo v
električno energijo pretvarjajo turbine. Elektrarne oskrbujejo jezovi, ki zadržujejo vodo. Ko je vode dovolj, se
ventili odprejo in voda začne teči skozi turbine, ki poganjajo alternator in tako proizvajajo električno energijo. V
Evropi iz hidroenergije proizvedemo več kot 16 % (500 TWh) elektrike.
Geotermalna energija
Geotermalna energija ali »toplota Zemlje« se pridobiva z vrtanjem. Temperatura je odvisna od globine vrtine. Pri
vrtinah majhnih globin je temperatura prenizka, da bi jo uporabili neposredno za ogrevanje, potrebno je
uporabiti toplotno č rpalko, ki poviša temperaturo zajete toplote.
Geotermalna toplotna črpalka se večinoma uporablja v krajih, ki imajo malo sončne svetlobe, in predstavlja
alternativo solarnemu sistemu. Geotermalni sistem deluje obratno kot hladilnik. V kompresor dovaja tlačno silo,
ki stiska hladilno tekočino, ta pa posledično absorbira toploto z izhlapevanjem v okolico.
Najpogostejša možnost je namestitev z vrtanjem:
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Slika 5: geotermalna toplotna črpalka, nameščena z vrtanjem

Pri globini 1 metra sonda proizvede do 80 vatov energije. Ključno vlogo pri manjši produktivnosti imata vrsta tal
in podtalnica – na suhih območjih lahko produktivnost pade na manj kot 20 vatov na meter.
Višina toplotnih izkoristkov glede na vrsto tal v vatih na meter:
• Suha, peščena tla: 20 W/m
• Mokra, peščena tla: 40 W/m
• Mokra, kamnita tla: 60 W/m
• Podtalnica: 80 W/m
Prednosti uporabe geotermalne toplotne č rpalke:
– cena na enoto je pri tovrstnem ogrevalnem sistemu 4–5-krat nižja od cene običajnega električnega ogrevanja in
približno 2–3-krat nižja od uporabe drugih goriv;
– za ogrevanje ni uporabljenih nobenih goriv – brez odvisnosti od cene goriv;
– nanjo ne vplivajo atmosferski pogoji;
– brez emisij;
– vedno razpoložljiv vir energije;
– enostavno vzdrževanje in upravljanje.
Lesna energija in energija iz biomase
Lesna energija je energetski vir, ki je človeštvu znan najdlje, uporablja pa se lahko za ogrevanje, kuhanje ali
proizvodnjo električne energije. Med obnovljive vire jo uvrščamo, če volumen posekanega lesa ne presega
naravnega prirasta gozdov.
Bioenergija je splošen pojem, ki zajema več vrst goriv, med drugim les iz biomase, kmetijske in gozdarske
ostanke, biodizel, etanol in metanol ter bioplin, proizveden z anaerobnim procesom presnove.
Bioenergijo lahko pridobivamo iz:
 dreves is pridelkov, ki jih lahko gojimo posebej zaradi njihove energije, ali pa so stranski druge
dejavnosti (npr. ostanki lesa pri poseku gozdov);
 biomase v odpadnih proizvodih, ki nastane kot posledica industrijskih, trgovinskih, kmetijskih ali
gospodinjskih dejavnosti (npr. hlevski gnoj, živalska maščoba in trdi komunalni odpadki). Kotli na
biomaso in naprave za soproizvodnjo sta dve vrsti tehnologije, ki jih je mogoče uporabiti za proizvajanje
bioenergije.
Različne oblike biomase:
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Lesni peleti – izdelani so iz posušenih in zmletih odpadkov, stisnjenih pod visokim pritiskom in pri visoki
temperaturi, v obliki majhni valjev. Ne vsebujejo lepilnih snovi. Lignin, ki ga vsebujejo rastlinska tkiva pri
temperaturah nad 100 °C, material zmehča in omogoča njegovo oblikovanje v ustrezno obliko , kot naravno
lepilo, ki omogoča obliko peletov.
Lesni briketi – proizvod, podoben peletom (pridobljen po enakem postopku kot lesni peleti), a večjega premera
(Ø 40–80 mm). Za izdelavo briketov je mogoče uporabiti različne surovine. Glede na to so lahko b riketi izdelani iz
lesa listavcev (hrast), iglavcev (bor) ipd.
Leseni sekanci – izdelujejo jih z mehanskim rezanjem lesa. Gre za surovino, izdelano iz slabšega odpadnega lesa
(lesne celuloze), predhodno nažaganega lesa iz sečnje in/ali lesa iz sečnje, ki ni primeren za obdelavo.
Biogoriva – energija iz rastlinskih in živalskih snovi (pogosto mešana z bencinom ali dizlom), ki se uporablja za
ogrevanje ali gorivo, namenjeno uporabi v prometu (npr. bioetanol, ki se uporablja v gospodarskih vozilih).
Bioplin – vnetljiv plin (večinoma metan), ki se sprošča pri razpadanju biomase za proizvodnjo energije.
Vetrna energija
Vetrna energija je uporaba zraka, ki piha skozi vetrne turbine, za zagotavljanje mehanske moči za obračanje
električnih generatorjev. Vetrna energija, ko alternativa kurjenju fosilnih goriv, je no voljo v velikih količinah,
obnovljiva, splošno razširjena, čista, med delovanjem ne proizvaja emisij toplogrednih plinov, ne porablja vode
ter porabi malo prostora. Neto vplivi te energije na okolje so veliko manj problematični kot vplivi neobnovljivih
virov energije.
Vetrno energijo proizvajajo turbine, ki zajemajo naravno moč vetra in tako poganjajo generator. Velike vetrne
elektrarne, ki jih je moč videti na podeželju, običajno dobavljajo energijo v nacionalno omrežje. Vendar pa zaradi
več vrst razpoložljivih tipov in velikosti turbin lahko sami proizvajate lastno električno energijo za uporabo na raju
samem.

3.4 Proizvodnja energije v Sloveniji
V Sloveniji pridobivamo energijo iz različnih virov. Statistika za leto 2018 (vir: SURS) kaže naslednjo porazdelitev:
 energija, pridobljena iz naftnih proizvodov: 33 %,
 jedrska energija: 22 %,
 energija iz obnovljivih virov: 18 %,
 energija iz premoga: 16 %,
 energija iz zemeljskega plina: 11 %.
V te številke je vključena vsa energija oz. vsi viri energije, ne zgolj tisti, iz katerih proizvajamo električno energijo.
Visok delež nafte je predvsem posledica rabe tega vira energije v prometu. Večino trdnih goriv (premog)
porabimo za proizvodnjo električne energije, večino plina pa za proizvodnjo toplote oz. soproizvodnjo toplote in
električne energije. P ri obnovljivih virih predstavljata največji delež hidroenergija (za proizvodnjo električne
energije) in biomasa (za proizvodnjo toplote).

3.5 Izčrpavanje naravnih virov
Svetovno povpraševanje po energiji raste in vodi v izčrpavanje naravnih virov. Če bi obstoj Zemlje projicirali na
eno koledarsko leto, bi se homo sapiens pojavil 31. decembra okrog 23.15. V le sekundi in pol smo uspeli porabiti
skoraj polovico naravnih virov, ki jih Zemlja lahko ustvari v enem letu.
Dejansko je zelo težko predvideti, kdaj bodo viri izčrpani, in sicer iz naslednjih razlogov: odkrivajo se nove zaloge,
povpraševanje nenehno raste, količine obstoječih zalog so včasih tajne in pogosto podc enjene.
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Slika 6: Razmerje med letno globalno porabo energije in rezervami določenih virov

Vir: Solar Invest

3.6 Vsebnost energije in emisije CO 2 iz različnih virov energije
Vsak vir energije ima drugačno energijsko vsebnost (kalorično vrednost).

Vir energije

Energijska vsebnost
(kalorična vrednost), Q

zemeljski plin (kg)

13,1 kWh/kg

zemeljski plin (m³)

9,3 kWh/m

utekočinjeni zemeljski plin (kg)
utekočinjeni zemeljski plin (l)
nafta (kg)

3

12,55 kWh/kg
7,3 kWh/l
11,75 kWh/kg

nafta (l)

10 kWh/l

les (kg)

3,88 kWh/kg

črni premog (kg)

5,83 kWh/kg

antracit (kg)

8,58 kWh/kg

rjavi premog (l)

2,9 kWh/l

Tabela 3: Energijska vsebnost (kalorična vrednost)
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3

3

Primer izračuna energijske vsebnosti zemeljskega plina v kilovatnih urah: 1.000 m naravnega plina = 1.000 m x
3
9,3 kWh/m = 9.300 kWh.
Emisije CO 2 iz različnih virov energije:
Koeficient
transformacije

Faktor okoljske
ekvivalence fi

–

g СО 2/kWh

industrijsko plinsko olje in dizel

1,1

267

kurilno olje

1,1

279

zemeljski plin

1,1

202

propan-butan

1,1

227

črni premog

1,2

341

lignit / rjavi premog

1,2

364

antracit

1,2

354

briketi

1,25

351

lesni peleti, briketi in les

1,05

43

toplota iz centralnega ogrevanja

1,30

290

elektrika

3,0

819

Vrsta energetskega vira

Table 4: okoljska ekvivalenca

3.7 Koncept energetskih potreb in energetske učinkovitosti
Koncept energetske treznosti
Energetska treznost je pristop, usmerjen v zmanjševanje potreb s spreminjanjem vedenja. Cilj je zmanjševanje
nepotrebne rabe. To je prvi korak in najenostavnejši način za zmanjšanje porabe energije in vode.
Koncept energetske učinkovitosti
Cilj energetske učinkovitosti je zmanjšanje potreb po energiji in vodi z izboljšanjem učinkovitosti opreme. To je
drugi korak na poti k boljši energetski učinkovitosti in zmanjšanju emisij CO 2 . Tretji korak je proizvodnja energije
iz obnovljivih virov.
Primer z žarnico: P rvi korak varč evanja z energijo je racionalno obnašanje – sistematično ugašanje luči, ko je ne
potrebujemo. Drugi korak je zamenjava konvencionalne žarnice z nizkoenergijsko žarnico, ki porabi vsaj petkrat
manj energije. Zadnji korak bi bila proizvodnja te svetlobe s sončno fotovoltaično energijo.
Evolucija potreb po energiji in vodi
S časom so se potrebe po vodi in energiji povečevale. Prebivalci mest porabijo več energije i n vode kot prebivalci
vasi. Vedno več je elektronskih naprav, ki jih (ne) potrebujemo za udobno življenje, zaradi česar se povečujejo
potrebe po električni energiji. Premalo pa delamo na strani zmanjševanja naših potreb oz. nepotrebne rabe
energije in vode.

3.8 Poraba energije in vode v gospodinjstvih
Poraba energije po sektorjih
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V Sloveniji je sektor prometa z 38 % največji porabnik končne energije. Sledijo predelovalna industrija z
gradbeništvom (27 %), gospodinjstva (23 %) ter kmetijstvo (12 %) (podatki za leto 2017; vir: SURS).
Poraba energije v gospodinjstvih
Končna poraba energije po namenu v gospodinjstvih v Sloveniji (podatki za leto 2015; vir: ARSO):
 ogrevanje prostorov: 66 %,
 ogrevanje sanitarne vode: 16 %,
 veliki gospodinjski aparati (zamrzovalne skrinje in omare; hladilnik in kombinirani hladilniki; pralni,
sušilni in pralno sušilni stroji, pomivalni stroji, pečice in mikrovalovne pečice): 7 %,
 kuhanje: 4 %,
 drugi porabniki električne energije: 3 %,
 TV, računalniki in monitorji: 2 %,
 razsvetljava: 2 %.
Poraba vode v gospodinjstvih
Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor je značilna povprečna porazdelitev porabe vode v gospodinjstvu na
osebo v enem dnevu naslednja:
 5 litrov za kuhanje,
 10 litrov za pomivanje,
 20 litrov za pranje,
 45 litrov za stranišč e,
 50 litrov za kopanje in umivanje.
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