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Delavnica o kogeneraciji na 
zemeljski plin je letos poteka-
la v Dija{kem in {tudentskem 
domu Novo mesto v orga-
nizaciji Gospodarskega 
interesnega zdru`enja za dis-
tribucijo zemeljskega plina. 
Na delavnici so strokovnjaki 
udele`encem predstavili delo-
vanje kogeneracije na zemeljski 
plin, tr`ne in tehnolo{ke trende 
ter kako strokovno in finan~no 
uspe{no izvesti projekt postavi-
tve kogeneracije. Udele`enci so 
si ogledali tudi kogeneraciji v 
Dija{kem in {tudentskem domu 
Novo mesto ter v poslovni 
stavbi podjetja Istrabenz Plini.

Dana{nje `e tretje tovrstne 
delavnice se je udele`ilo ve~ 
kot 50 udele`encev iz razli~nih 
organizacij javnega in zasebnega 
sektorja iz Dolenjske in Posavja, 
kar je jasen pokazatelj, da je 
kogeneracija na zemeljski plin 
aktualna in pomembna tema. 

Mag. Urban Odar, direktor 
GIZ DZP, je uvodoma pou-
daril, da pomen zemeljskega 
plina nara{~a, saj se upora-
ba {iri na razli~na podro~ja: 
od zasebnih uporabnikov za 
ogrevanje, do soproizvodnje 
toplote in elektri~ne energije, 
vedno ve~ji pomen pa dobi-
va tudi uporaba zemeljskega v 
prometu. Udele`ence delavnice 
je pozdravil tudi prof. dr. Peter 
Novak, dekan Visoke {ole za 
tehnologije in sisteme, ki je 
dejal, da je odlo~itev za ume-
stitev enote SPTE v objekt ne le 
odlo~itev za danes, temve~ tudi 
re{itev za prihodnost. »Ko bo 
zemeljskega plina zmanjkalo, 
bodo izdelovali sinteti~nega ali 
pa bodo SPTE enote delova-
le v kombinaciji z obnovljivimi 
viri energije«, je dodal Novak. 
Vodja Centra za energetsko 
u~inkovitost z Instituta »Jo`ef 
Stefan«, mag. Stane Mer{e, je 
udele`ence seznanil s SPTE in 
trendi na trgu. Jasmina Bajec, 
analiti~arka v sektorju za obno-
vljive vire, raziskave in razvoj pri 

Borzen d.o.o. pa jim je predsta-
vila delovanje podpornih shem 
za elektri~no energijo iz visoko 
u~inkovitih SPTE. 

V drugem sklopu je Aleks 
Jan iz podjetja Energen na pod-
lagi nekaj letnih izku{enj pri 
ume{~anju SPTE enot v objekte 
predstavil korake od ideje do 
izvedbe tak{nega projekta ter 
na kaj morajo biti investitorji {e 
posebej pozorni, da bodo projekt 
umestitve SPTE uspe{no izpelja-
li. Matja` Miklav~i~ iz podjetja 
SODO pa je udele`ence seznanil 
s postopkom vklju~itve enote 
SPTE na elektri~no omre`je.

Ker predstavljajo tovrstni pro-
jekti velik finan~en zalogaj, so 
predavatelji udele`ence seznanili 
tudi z razli~nimi mo`nostmi za 
izpeljavo oz. financiranje pro-
jekta. Branko Ka{nik z In{tituta 
za javno-zasebno partner-
stvo je udele`encem predstavil 
najhitrej{o pot do vzpostavitve 
javno-zasebnega partnerstva 
pri umestitvi sistema SPTE. Eva 
Mohar iz UniCredit Banke je na 
kratko predstavila na~ine finan-
ciranja investicij v SPTE, katera 
so glavna tveganja s katerimi se 
sre~ujejo pri investicijah, kako 
taka tveganja omejiti ter okvirne 
pogoje financiranja. 

V zadnjem delu pa so investi-
torji in lastniki predstavili nekaj 
primerov dobre prakse SPTE v 
Sloveniji. Mag. Aleks Jan, izvr{ni 
direktor podjetja Energen, je 
predstavil nekaj primerov SPTE 
razli~nih velikosti, pri ~emer 
se je osredoto~il predvsem na 
rezultate delovanja ter izku{nje 
pri na~rtovanju, izvedbi in upra-
vljanju posameznega projekta. 
Sa{a Rodo{ek iz podjetja TES je 
predstavil delovanje SPTE napra-
ve v stanovanjskem objektu v 
Mariboru, vi{ino prihranka, ki 
so ga z umestitvijo enote SPTE 
dosegli, ter koncept mobil-
ne kotlovnice Megapack. Peter 
Komplet iz podjetja Viessmann 
pa je med drugim predstavil 
sistem mikrokogeneracije za 
modernizacijo dru`inskih hi{ na 
osnovi Stirling motorja. 

  
Delavnico so udele`enci 

zaklju~ili z ogledom kogenera-
cije v Dija{kem in {tudentskem 
domu Novo mesto ter v poslovni 
stavbi podjetja Istrabenz Plini. 
Da postaja umestitev SPTE enot 
vedno bolj zanimiva tudi na 
Dolenjskem ka`e dejstvo, da 
bosta v kratkem z obratovanjem 
pri~eli dve novi enoti v Planetu 
Tu{ ter v poslovnem objektu 
Hedera. •

Kogeneracija na zemeljski plingovorjenje o njem ni prilegalo v 
sliko o tihi, enostavni in okolju 
prijazni energiji.   

Napotki za gasilce
Moduli oddajajo visoko 

napetost, vendar niso visoko-
napetostni, saj se to podro~je 
pri~ne nad napetostjo 1.000 vol-
tov, vendar se ta nikoli ne pojavi 
na modulih, kjer je napetost 
enosmerna. Nevarne napetosti 
se pojavijo za pretvornikom, 
tega pa lahko izklju~imo, kar z 
moduli ni izvedljivo. V son~nem 
dnevu polje modulov z lahkoto 
dose`e mejno vrednost 120 V, 
nad to mejo pa lahko elek-
trika za premo~enega gasilca 
postane tudi smrtno nevarna.
Zato je kombinacija enosmerne 
napetosti in vode za gasilce zelo 
neugodna. Poskusi zasen~evanja 
modulov z brizganjem pene 
se niso obnesli, saj ta zdrsne 
z modulov, ki spet proizvajajo 
elektriko. Ena od nevarnosti je 
{e mo`nost popu{~anja vezi in 
padec kolektorskega polja na 
gasilce. Med ga{enjem se lahko 
pojavijo {e posredne nevarno-
sti, na primer pok vodovodnih 
cevi, omo~enje zidov in mo`nost 
elektri~nega sunka po tej poti. 
Ga{enje fotovoltaike zato lahko 
varno poteka samo v no~nem 
~asu ob svetlobi lune ali mestnih 
svetilk, saj je svetlobe premalo 
za nastanek elektri~ne napetosti. 

Ra~unamo na Nemce
Ko z avtomobilom prestopi-

mo avstrijsko mejo, brez mejnih 
oznak z lahkoto ugotovimo, da 
smo v Nem~iji. Skoraj vse hi{e, 
hlevi ali proti jugu obrnjena 
neuporabna pobo~ja hrib~kov so 
prekriti s fotovoltaiko. Trenutno 
nem{ki gasilci uradno {e niso 
seznanjeni s problemi ga{enja 
stavb prekritih s fotovoltaiko, 
vendar pa so predvideni termini 
za {olanje `e rezervirani. Zato 
predvidevamo, da bodo Nemci 
v kratkem pripravili predpise, v 
katere bodo zajeli ukrepe za 
varno delovanje, prepre~evanje 
okvar in ga{enje vseh objektov, 
kjer se v bli`ini nahaja fotovol-
taika. •
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