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Vloga ZP pri doseganju ciljev 
podnebno energetske politike 

Energy efficiency first!  

-25% 
ELKO 
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•Tehnologije z 
najvišjimi izkoristki 

•Celovite integrirane 
energetske rešitve 
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Ogrevanje – kondenzacijski kotli 

Izpušni 
plini 

Povratek 
hladne 
vode 

 
 
Odvod 
kondenzata 

Zemeljski 
plin 

Vroča 
voda za 
ogrevanje 

Zrak 

Poenostavljen princip 
delovanja 

Izkoristek 
>100% 

Zmanjšanje 
En.   CO2 

-23% 

-43% 
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Ogrevanje – prihranki energije 

Primerjava glede na ogrevanje s starim kotlom na ELKO. 
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Ogrevanje – zmanjšanje emisij CO2 

Primerjava glede na ogrevanje s starim kotlom na ELKO. 
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Plinske toplotne črpalke 

Kompresija 

Ekspanzija 

Plinski motor 
• neposredno poganja kompresor 
• Koristna izraba tudi toplote 

motorja (plini, motor) 

Sorpcijske TČ: 
absorbcijske, adsorpcijske 
• pogonska energija je toplota 

(zemeljski plin, idr.) 

Zmanjšanje 
En*.   CO2 

-50% 
-63% 

Tržni delež še precej  majhen 
• <1% UK 

* Prihranek končne fosilne energije. 
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Hibridne toplotne črpalke 

     Hibridni ogrevalni sistem: 

Toplotna črpalka 
• Zrak voda - električni kompresor 
• Poleti in pri višjih temp. (55% top.) 
• Visok COP (3,6) 

+ 
Kondenzacijski kotel 
• Zemeljski plin 
• Pozimi v času nižjih temperatur 

(45%top.) 

Zmanjšanje 
En*.   CO2 

-36%  
-54% 

 -54%  
-74% 

* Prihranek na ravni primarne energije ter končne fosilne en. 
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Razvoj trga toplotnih črpalk 

TČ voda/voda 

TČ zrak/voda 

TČ STV (zrak/voda) 

Hibridne TČ 

Plinske TČ 

TČ z naravnimi hlad. sredstvi 

Druge nove TČ? 

Vir: DELTA Energy & Environment 



9 

Soproizvodnja toplote in električne energije 

Zmanjšanje 
En.   CO2 

-43% -46% 

Plinski in Stirlingovi motorji, turbine 
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Gorivne celice 

TOPLOTA 

• Visok električni izkoristek >50% 
• Brez gibljivih delov, tiho delovanje 
• Brez emisij NOx 
• Toplotna reformacija zem. plina v vodik 
• Investicijski stroški še visoki 

Zmanjšanje 
En.   CO2 

-50% -49% 
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Soproizvodnja na zemeljski plin – podpora 
obnovljivim virom energije 

• Predvidljiva in stabilna proizvodnja: 

– sistemske storitve, hitro prilagajanje proizvodnje, shranjevanje, idr. 

• Komplementarna proizvodnja sončnim elektrarnam (50 MWe) 

– Energija za TČ (20.000) 

• Daljinsko ogrevanje: 

– >76% SPTE 

– 33% delež ZP 
(55% premog) 
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»Power to gas« 

Plinska infrastruktura – pomemben del 
energetske infrastrukture prihodnosti 
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Namesto zaključka 

 

 

 

 

URE 
Učinkovite 
tehnologije 

najvišji izkoristki 

TGP 
Velik prispevek 

k znižanju emisij 

OVE 
Podpora, 
biometan, 

povezovanje 

PRILOŽNOST 
obstoječa 

infrastruktura 

Plinske 
tehnologije 

Jih bomo znali izkoristiti? 
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Hvala za vašo pozornost! 


