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NAGOVOR DIREKTORJA

Vsako leto prinese nekaj novega. Ko že pomislimo, da 
smo dosegli pričakovano se pojavijo novi izzivi, po-
stavimo si nove cilje in kolo ponovno zavrtimo. Leto 
2008 je nekakšna prelomnica v življenju elektrarne.  
Je leto slovesa od uspehov, ki so izzveneli in je leto 
uspehov, ki mnogo obetajo. Ponosni smo na izgra-
dnjo plinskih enot PE 51 in PE 52, ki sta bili dograjeni 
v planiranem roku  in s planiranimi sredstvi. Celotna 
investicija je bila zaključena vzorno. Brez težav je bilo 
pridobljeno dovoljenje za obratovanje za obe enoti 
in proizvodnja električne energije je nemoteno ste-
kla.  Izgradnja obeh plinskih enot je bila naša prva in-

vesticija v proizvodne enote po daljšem obdobju za-
tišja. Prva investicija po zahtevnosti in pomembnosti 
pa je vsekakor izgradnja bloka 6, ki smo ji vse leto na-
menjali največjo pozornost in vlagali največje napo-
re. Kljub dilemam, podpori in nasprotovanjem tudi 
za to investicijo velja, da je vse teklo po načrtu. 

Poslovili smo se od bloka 2. V pokoj je odšel častno. 
Dolgo življenje, ogromna količina proizvedene ele-
ktrične energije, vendar še vedno v kondiciji. Kmalu 
mu bosta sledila še blok 1 in malo kasneje blok 3.

Leto za nami je bilo naporno. Z voljo in sposobno 
ekipo pa smo vse delo opravili kot se spodobi. Ekipa 
smo mi vsi od prvega do zadnjega. Zahvaljujem se 
vsakemu posebej za njegov prispevek z željo, da taki 
ostanemo tudi v bodoče, saj je samo v tem garancija 
za doseganje ciljev, ki smo si jih postavili.

 
 

dr. Uroš Rotnik 
direktor Termoelektrarne Šoštanj



- bi lTEŠ 2008 -

4.



- bi lTEŠ 2008 -

5.

1  UVOD   10
1.1  OPIS IZGRADNJE PROIZVODNIH KAPACITET  10
1.2  OPIS IZGRADNJE NAPRAV ZA EKOLOŠKO SANACIJO TEŠ  12
1.3  DOSEDANJI REZULTATI  12
1.4  OBRATOVALNE URE BLOKOV V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ 13
1.5  PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE PO BLOKIH, SKUPNA   
 PROIZVODNJA, DELEŽ V RS IN PORABA PREMOGA  15
1.5.1  Električna energija   15
1.5.2  Toplotna energija  17
1.6  OBRATOVALNA RAZPOLOŽLJIVOST BLOKOV PO UCPTE V %  19
1.7  LASTNOSTI GORIVA V OBDOBJU 1980 – 2008  21

2  PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE   26
2.1 ELEKTROENERGETSKE RAZMERE V SLOVENIJI V LETU 2008  26
2.1.1  Splošno o elektro-energetskih razmerah  26
2.1.2  Proizvodnja električne energije v TE Šoštanj  26
2.1.3  Proizvodnja toplotne energije v TE Šoštanj  26
2.1.4  Vloga TE Šoštanj v elektroenergetskem sistemu Slovenije  26
2.1.5 Tabelarični pregled proizvodnje, porabe in izmenjave električne 
 energije v letu 2008 in primerjava z letom 2007 v Sloveniji  28
2.2 PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V TE ŠOŠTANJ  30
2.2.1 Mesečna neto proizvodnja v letu 2008 in primerjava z letom 2007  30
2.3  DOSEŽENA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V 
 LETU 2008 IN PRIMERJAVA Z LETOM 2007  31
2.4 IZKORIŠČENOST IN RAZPOLOŽLJIVOST PROIZVODNIH 
 BLOKOV V %  33

3 PROIZVODNJA TOPLOTNE ENERGIJE V LETU 2008  36
3.1 PREGLED PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE PO MESECIH  36
3.2 LETNI PREGLED PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE  37

4 DOBAVA IN PORABA PREMOGA V LETU 2008  40

4.1 PORABA PREMOGA  40
4.1.1 Količina premoga  40
4.1.2 Kvaliteta porabljenega premoga  40
4.1.3 Bilanca goriva in toplote 2008  41

5 EKOLOŠKE OBREMENITVE OKOLJA  44
5.1 EMISIJE V LETU 2008  44
5.1.1 Zakonski okvir  44
5.1.2  Zmanjšanje emisij  45
5.1.3 Predelava mesno kostne in perne moke  51
5.1.4 Izvlečki iz emisijskih poročil od leta 1990 do leta 2008  51
5.2 KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA V OKOLICI TE Šoštanj  56
5.2.1 Ukrepanja ob povečanih imisijah  56
5.2.3 Koncentracije NO

2
 in NO

x
 v zunanjem zraku  59

5.2.4 Koncentracije O
3
 v zunanjem zraku  60

5.2.5 Koncentracije delcev PM
10

 v zunanjem zraku  61
5.2.6 Prašne usedline  62
5.2.7 Koncentracije težkih kovin v prašnih usedlinah  63
5.2.8 Kakovost padavin  63
5.2.8.1 Kislost padavin 63
5.2.8.2 Koncentracije sulfatov in nitratov v padavinah 65
5.3 OBREMENITVE VODA  66
5.3.1 SPLOŠNO O OBREMENITVAH VODA  66
5.4 RAVNANJE S STRANSKIMI PRODUKTI   68
5.5 HRUP  70
5.5.1  Monitoring izcednih voda, prašne usedline in aerosolov iz 
 deponije premoga  70
5.5.2.  Ekološki monitoring področja sanacije ugreznin (eko-mon)  71
5.5.3 Monitoring življenjske združbe v hladilnih stolpih  72
5.5.4 Biomonitoring gozdnega ekosistema po zmanjšanju emisij iz TEŠ  73
5.5.5 Vpliv ozona na rastline v urbanih in ruralnih območjih Šaleške doline  74
5.5.6 Monitoring s čebelami na vplivnem območju Termoelektrarne Šoštanj  76

VSEBINA



- bi lTEŠ 2008 -

6.

5.5.7 Čeljusti srnjadi kot kazalec kakovosti življenjskega okolja in 
 pripomoček za upravljanje s populacijami  78
5.5.8 Vsebnosti težkih kovin in PAH-ov v živilih živalskega izvora iz 
 domače reje z območja Šaleške doline  79
5.5.9 Drevesne branike kot retrospektivni bioindikator časovnih 
 sprememb v onesnaženosti okolja  80
5.5.10 Raziskave in spremljanje stanja jezer v Šaleški dolini  82
5.5.11 Monitoring vodotokov v Šaleški dolini na vplivnem območju 
 TEŠ - 2008   83
5.5.12  Monitoring mulja nad jezom TEŠ in pod njim  84
5.5.13 Monitoring stanja tal in rastlin ter sanacija zakisanih obdelovalnih 
 površin v Šaleški dolini  87
5.5.14 Okoljski promocijsko-izobraževalni center  88
5.5.15 Varujmo in ohranimo Šaleško dolino 2008, okoljski izobraževalni 
 projekt  89
5.5.16 Odpadek naj ne bo samo odpadek   89
5.5.17 20. raziskovalni tabor - Golte 2008  90
5.5.18 Klima najnižjega in osrednjega dela Šaleške doline s posebnim 
 ozirom na proučitev toplotnega otoka mesta Šoštanj  91

6 ANALIZA OBRATOVANJA  96
6.1.1 Blok 1  96
6.1.1.2 Opis vzrokov prisilnih zaustavitev bloka 1 97
6.1.2 Blok  2  97
6.1.2.2 Opis vzrokov prisilnih zaustavitev bloka 2 98
6.1.3 Blok 3  98
6.1.3.2 Opis vzrokov prisilnih zaustavitev bloka 3 99
6.1.4 Blok 4  99
6.1.4.2 Opis vzrokov prisilnih zaustavitev bloka 4  100
6.1.4.3 Preglednica zaustavitev in zagonov naprave RDP bloka 4 
 od 01.01. do 31.12.2008 101
6.1.5 Blok 5  102
6.1.5.2 Opis vzrokov prisilnih zaustavitev bloka 5 103
6.1.5.3 Preglednica zaustavitev in zagonov naprave RDP bloka 5 
 od 01.01. do 31.12.2008 103
6.1.5.4 Opis vzrokov prisilnih zaustavitev naprave RDP 5  104

6.1.6 PE 51   104
6.1.6.1 Preglednica zaustavitev in zagonov PE 51 od 15.04. do 31.12.2008 104
6.1.6.2 Opis vzrokov prisilnih zaustavitev PE 51  106
6.1.7 PE 52  107
6.1.7.1 Preglednica zaustavitev in zagonov PE 52 od 17.09. do 31.12.2008 107
6.1.7.2   Opis vzrokov prisilnih zaustavitev PE 52  107
6.1.8 Bloki 1 - 5  108
6.1.8.1   Pregled zaustavitev blokov v letu 2008 (primerjava z letom 2007) 108
6.1.8.2  Izpad možne proizvodnje v GWh zaradi ozkih grl na blokih v letu 2008 108
6.1.8.3  Izpadi možne proizvodnje v GWh zaradi zunanjih vplivov 110
6.2 ANALIZA OSKRBE S TEHNOLOŠKO VODO     117
6.2.1  Tehnološke vode blokov 1-3  117
6.2.2 Tehnološke vode bloka 4  118
7.2.3 Tehnološke vode bloka 5  119
6.2.4  Tehnološke vode toplotnih postaj  120
6.2.5 Kemijsko področje priprave vode  121

7 PREGLED VZDRŽEVANJA NAPRAV IN OBJEKTOV 
 V TEŠ V LETU 2008  126
7.1 CILJI IN STRATEGIJA VZDRŽEVANJA V 
 TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ  126
7.2 Vzdrževanje blokov 1, 2 in 3  127
7.2.1 Osnovni podatki  127
7.2.2  Izvedeni ukrepi za podaljšanje dobe trajanja  128
7.2.3 Vzdrževalni posegi na blokih 1,2 in 3 v letu 2002  130
7.3 VZDRŽEVANJE BLOKA 4  137
7.3.1 Osnovni podatki bloka 4  137
7.3.2 Izvedeni in predvideni ukrepi za podaljšanje dobe trajanja  137
7.3.3 Vzdrževalni posegi na bloku 4 v letu 2008  138
7.3.3.1 Kotlovsko in turbinsko področje 138
7.4 BLOK 5  144
7.4.1 Kotlovsko področje   144
7.4.2 Kurilni sistem bloka 5  144
7.4.3 Dimno zračni trakt  145
7.4.4 Razžveplanje dimnih plinov na bloku 5  145
7.4.5 Hladilni, turbinski in napajalni sistem   145



- bi lTEŠ 2008 -

7.

7.4.6   Turbinsko področje  146
7.4.6.1  Sekundarno preizkušanje zaščit generatorja 5  146
7.4.6.2  Priključitev utilizatorja  plinske turbine PT51 k bloku 5   146
7.4.7     Kotlovsko področje  147
7.4.8     Visokonapetostno področje  147
7.4.9     Nizkonapetostno področje  147
7.5 PRIPRAVA VODE  148
7.5.1  Surova voda  148
7.5.2  Demineralizacija  148
7.5.3  Dekarbonatizacija  148
7.5.4  Vodikarna  148
7.6 Transport premoga  148
7.6.1 Prestavitev vzorčevalne naprave  148
7.7 Transport pepela in produktov RDP  149
7.7.1 Ponovna usposobitev  zunanjega drobilnika žlindre s 
 hidravličnim transportom na bloku 4  149
7.7.2 Transport žlindre iz bloka 5 na cevni trak produkta bloka 4  149
7.7.3 Naprava za polnjenje kamionov z osušeno sadro iz bloka 5  149
7.8 Informacijska podpora odločanju vodenju naložb   149

8  VLAGANJE V ZANESLJIVOST PROIZVODNJE  154
8.1  UVOD  154

9 NOVE INVESTICIJE  158
9.1       Plinski kombinirani sistem  158

10  VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST  164
10.1  VARSTVO PRI DELU  164
10.1.1  IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE   164
10.1.2   ZDRAVSTVENO VARSTVO   164
10.1.3   NEZGODE PRI DELU  164
10.1.4  OSTALE DEJAVNOSTI  166
10.2  TEHNIČNO VARSTVO 1  166
10.3  TEHNIČNO VARSTVO 2  167
10.3.1  SISTEM VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU OHSAS 18001  167
10.3.2  IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA  167

10.3.3  SKLEPANJE SPORAZUMOV O SKUPNIH UKREPIH ZA 
 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA SKUPNEM 
 DELOVIŠČU Z ZUNANJIMI IZVAJALCI  167
10.3.4  OBVLADOVANJE VPLIVOV IZ MOREBITNIH IZREDNIH DOGODKOV 168
10.3.5  OCENE OGROŽENOSTI IN NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA  168
10.3.6  PERIODIČNE MERITVE TOPLOTNIH IN SVETLOBNIH RAZMER NA 
 DELOVNIH MESTIH, MERITVE HRUPA TER KONCENTRACIJ 
 NEVARNIH SNOVI 168
10.3.7  OSTALO  169
10.4  POROČILO ZA PODROČJE POŽARNE VARNOSTI  169
10.4.1  POŽARI   169
10.4.2  SISTEMI ZA JAVLJANJE POŽARA  169
10.4.3  HIDRANTNO OMREŽJE V TEŠ  169
10.4.4  ČRPALKA ZA POVEČANJE TLAKA V HIDRANTNEM OMREŽJU   169
10.4.5  PREGLED GASILNIKOV  V TEŠ  170
10.4.6  PREGLEDI TEHNOLOŠKIH ENOT IZ POŽARNE VARNOSTI  170
10.4.7  GASILSKE VAJE IN TAKTIČNI OGLEDI   170
10.4.8  KOMISIJA ZA PREGLED TEHNOLOŠKIH ENOT   170

11  SISTEMI VODENJA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z 
 OKOLJEM  174
11.1  USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI VZPOSTAVLJENEGA 
 SISTEMA VODENJA  174
11.2  RAZVOJ SISTEMA VODENJA  176

12  INOVACIJE  180



- bi lTEŠ 2008 -

8.



- bi lTEŠ 2008 -

9.

UVOD

1



- bi lTEŠ 2008 -

10.

1 UVOD 

1.1 OPIS IZGRADNJE PROIZVODNIH KAPACITET

Resnejši začetki raziskav in izkoriščanja premoga 
v velenjski kadunji so se pričeli leta 1875. Povojne 
raziskave so pokazale, da leži v globinah Šaleške 
doline blizu 600 milijonov ton premoga. Ker ima li-
gnit nizko kurilno vrednost, ga je ekonomično iz-
koristiti čim bližje nahajališča. Bilo je nekaj poiz-
kusov oplemenitenja premoga, da bi postal pri-
vlačnejši za široko potrošnjo, kar pa dolgoročno ni 
uspelo. Ta dejstva so privedla do odločitve, da se 
na tej lokaciji zgradi termoelektrarna.

Prva elektrarna za napajanje električne mreže je 
bila zgrajena v Velenju, leta 1929. Imela je dva 
kotla KRUPP in dva turboagregata s skupno mo-
čjo 2 MW. Leta 1934 sta pričela obratovati še dva 
parna kotla BABCOCK-WILCOX in en turboagre-
gat moči 5,25 MW, tako je bila skupna moč velenj-
ske elektrarne 7,25 MW.

Takoj po drugi svetovni vojni je želel Premogovnik 
Velenje povečati zmogljivost velenjske elektrar-
ne, ki je takrat spadala še pod premogovnik. Pri-
pravili so načrte za blok moči 15 MW in za vgra-
dnjo predvideli agregat, ki je že bil zgrajen v Švi-
ci in čakal na odpremo v Jugoslavijo. Za pomoč 
so zaprosili tudi pristojno ministrstvo v Ljubljani 
naj podpre omenjeno izgradnjo. Ni poznano za-
kaj tega agregata ni bilo v Velenje, verjetno pa je 

vzrok v centralističnem odločanju o izgradnji indu-
strijskih objektov, ki je stopilo v veljavo že v začet-
ku leta 1946. Tako so v Beogradu odločili, da se 
poleg premogovnika Velenje zgradi Termoelek-
trarna Velenje II. Lokacijska komisija se je sestala 
5. junija 1947 v Velenju in določila prostor za gra-
dnjo Termoelektrarne Velenje II na osnovi med-
vojnih nemških načrtov na južnem robu Šaleške 
doline blizu Šoštanja. Elektrarna naj bi imela moč 
4 x 20 MW. Prva dva bloka naj bi začela obrato-
vati v letu 1951. Oprema je bila naročena na Če-
škem, s pripravljalnimi deli pa so pričeli jeseni leta 
1947. Potekala so do pomladi 1950, ko je posta-
lo jasno, da naročene opreme ne bo možno dobi-
ti. Gradbišče so za dobri dve leti zaprli, v tem času 
pa so preprojektirali načrtovano elektrarno na za-
hodno opremo.

V prvi fazi izgradnje sta bila predvidena dva blo-
ka moči 30 MW, kasneje pa še dva bloka moči 
30 MW. Leta 1952 so stekla prva dela na pomo-
žnih objektih, na regulaciji Pake, na prestavitvi že-
leznice in dovoza na plato 110 kV stikališča. Ko je 
bila naročena oprema v Švici (kotla pri firmi SUL-
ZER Winterthur, turbini pri ESCHER WYSS, ge-
neratorja pri ÖRLIKON, merilna oprema pa pri SI-
EMENS Karlsruhe), so stekla tudi dela na glav-
nem objektu. Kmalu zatem so pričeli z vgradnjo 

opreme. Prvi blok je začel obratovati 16. maja 
1956, drugi pa 31. avgusta 1956. Gradbena dela 
je opravilo gradbeno podjetje Gradis iz Ljubljane, 
vgradnjo opreme pa Hidromontaža iz Maribora ter 
Jugomontaža iz Zagreba. Zgrajena je bila tudi žič-
nica za dovoz premoga iz Prelog, cevovod za od-
plav pepela, pomožni objekti ter upravno poslo-
pje.

Že pri gradnji prve faze je bilo načrtovano, da bosta 
v drugi fazi izgradnje zgrajena še dva bloka. Zato so 
bili nekateri objekti že prej zgrajeni za končno moč. 
Predvsem velja to za glavni pogonski objekt, pa tudi 
za dimnik, črpališče vode in žičnico za dovoz premo-
ga. Gradnja druge faze je tako lahko potekala hitre-
je. Vgrajena sta bila dva kotla firme Sulzer s kapaci-
teto 140 t pare na uro; namesto dveh turbin in ge-
neratorjev pa so vgradili le eno turbino in genera-
tor moči 75 MW. Dobavitelji opreme in izvajalci grad-
benih ter montažnih del so bili isti kot pri izgradnji 
I. faze. Prva sinhronizacija bloka 75 MW je bila opra-
vljena 25. novembra 1960, redna proizvodnja pa se je 
pričela 6. decembra 1960. Termoelektrarna Šoštanj je 
z inštalirano močjo 135 MW obratovala 12 let. Potre-
be po električni energiji so zaradi  pospešene indu-
strializacije rasle vedno hitreje. Poleg tega je okrog 
leta 1967 nastala tudi kriza v Premogovniku Velenje. 
Ta ni mogel prodati vsega premoga zaradi vse cenej-
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še ponudbe nafte in zemeljskega plina. Oba vzroka 
sta tako pripomogla, da je bila decembra 1968 pod-
pisana pogodba za izgradnjo tretje faze Termoelek-
trarne Šoštanj.

Generalni dobavitelj opreme za tretjo fazo je bila fir-
ma KRAFTWERK-UNION iz Erlangena v Zvezni repu-
bliki Nemčiji v konzorciju s firmo BABCOCK-WILCOX 
iz Oberhausna. KWU je izdelal turbino in generator, 
BABCOCK pa kotel z opremo, transport premoga ter 
pripravo vode. Firma SIEMENS je dobavila merilno in 
regulacijsko opremo. Gradnja se je pričela spomladi 
1969. Vsa gradbena dela in večino montažnih del so 
opravila domača podjetja. Sodelovala so podjetja Hi-
dromontaža, ESO, RŠC, METALNA, GRADIS in druga. 
Delež domače opreme je bil okrog 20 % celotne vre-
dnosti. Prva sinhronizacija je bila opravljena 15. mar-
ca 1972, blok pa je pričel redno obratovati 10. maja 
1972.

Vzporedno z gradnjo tretje faze je bil zgrajen tudi nov 
transport premoga z gumijastimi trakovi iz Prelog.

Prestavljena je bila tudi deponija premoga, ker prej-
šnja, tik ob elektrarni, ni bila več dovolj velika za tako 
povečanje moči. Na deponiji je bil postavljen tudi 
nov deponijski stroj za nakladanje in razkladanje pre-
moga.

Že leta 1973 je bil izveden razpis za dobavo opreme 
bloka 5 z močjo 335 MW. Udeležile so se ga vse po-
membnejše svetovne firme za proizvodnjo termo-
blokov. Izbrana je bila firma KWU iz Erlangena v kon-
zorciju s firmo SULZER iz Winterthura. Pri izgradnji 
je z 42% sodelovala tudi domača industrija. Temelj-
ni kamen je bil položen 1. februarja 1975, takoj nato 

pa smo pričeli z gradbenimi deli. Višek montaže je bil 
leta 1976, izgradnja pa končana 1977, ko so bili opra-
vljeni tudi vsi potrebni preizkusi vgrajene opreme 
in naprav. Prva sinhronizacija je bila 25. septembra 
1977, 27. januarja 1978 pa je pričel blok 335 MW re-
dno obratovati. Pri projektiranju, gradnji in montaži 
opreme na bloku 5 so poleg KWU-ja in SULZER-ja so-
delovale še domače firme Gradis, Hidromontaža, Bra-
ča Kavuric, IMP, IBE, Iskra, Metalna, ESO in drugi.

Z izgradnjo bloka 5 je bila dosežena končna moč Ter-
moelektrarne Šoštanj s 755 MW na generatorjih ozi-
roma 669 MW na pragu elektrarne. TEŠ predstavlja 
enega od stebrov preskrbe Slovenije z električno 
energijo in proizvodnja se je večala iz leta v leto. Ma-
ksimum je dosegla leta 1983, takrat pa so se prvič po-
kazale tudi negativne posledice v okolici in začelo se 
je naslednje obdobje pri gradnji v Šoštanju, gradnja 
naprav za ekološko sanacijo elektrarne Šoštanj.

Poleg ekoloških problemov so se pokazale tudi po-
škodbe na stavbah in betonskih konstrukcijah. Za po-
daljšanje dobe trajanja je bilo treba pričeti intenzivno 
sanacijo zgradb in konstrukcij. Do sedaj so že bili sa-
nirani sledeči objekti: dimnik bloka 4, hladilna stolpa 
bloka 4 in bloka 5, konstrukcija transporta premoga 
od PE24 do blokov 1 - 4, kotlovski bunkerji blokov 1 - 
3, dva bunkerja bloka 4, bunker PE24, zgrajeni pa so 
bili tudi novi elektrofiltri na bloku 5.

Z leti pa so nekatere naprave bile potrebne tehnolo-
ške sanacije, ki se je izvajala paralelno z ekološko sa-
nacijo.

Po 50 letih obratovanja blokov 1 in 2 smo se odloči-
li, da jih nadomestimo s sodobnejšimi in okolju pri-

jaznejšimi enotami za proizvodnjo električne ener-
gije. Tako smo leta 2006 pričeli z gradbenimi deli za 
postavitev dveh plinskih agregatov, nazivne moči 2 
x 42 MW. Prvi agregat je bil sinhroniziran na omrežje 
15.4.2008, drugi pa 2.9.2008. 
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1 .2 OPIS IZGRADNJE NAPRAV ZA EKOLOŠKO SANACIJO TEŠ

Zavedanje, da s proizvodnjo električne in toplo-
tne energije povzročamo vplive na okolje, se je 
v Termoelektrarni Šoštanj pojavilo relativno zgo-
daj. Prva konferenca s področja varstva okolja je 
bila v okviru Organizacije združenih narodov or-
ganizirana šele leta 1972 v Stockholmu, globalno 
gledano se je šele takrat začelo konkretno zave-
danje resnosti problematike onesnaževanja oko-
lja. V Sloveniji smo sprejeli zakon o varstvu zraka 
leta 1975. Ta zakon, naše lastno zavedanje o pro-
blematiki ter seveda tudi  želja po boljšem jutri, so 
nas spodbudili, da smo pričeli razmišljati o ekolo-
ški sanaciji TEŠ-a že davnega leta 1977.

Po letu 1977 smo (najprej le znotraj tehničnih 
strokovnih krogov) pričeli pripravljati prve nar-
avovarstvene ukrepe. Širša družba v začetku ni 
prav nič podpirala teh prizadevanj, šele po močnih 
pritiskih zelene alternative se je usmeritev v letu 
1987 spremenila.

V TEŠ smo do sedaj dosledno izvajali ekološki 
sanacijski program, sprejet že leta 1987, izvedli pa 
smo naslednje projekte:

zamenjava elektrofiltrov blokov 1 - 3 v letu • 
1978,
vgradnja lovilcev kapljic v hladilni stolp bloka 4 • 
leta 1979,
vgradnja dušilcev hrupa na vse izpuhe v letih • 
1981 do 1994,
izgradnja ekološkega informacijskega sistema • 
leta 1990,
izgradnja aditivnega raz• žveplanja dimnih plinov 
za vse bloke leta 1990,
izgradnja centralnih silosov kalcijevega karbo-• 
nata,
uvedba primarnih ukrepov za zmanjšanje duši-• 
kovih oksidov na bloku 4 leta 1991,
izgradnja zaprtega kroga tehnoloških voda leta • 
1994,
izgradnja deponije za sadro oziroma stabilizat,• 
izgradnja popolnega raz• žveplanja dimnih plinov 
bloka 4 leta 1995,

izgradnja vseh emisijskih postaj na vseh blokih • 
do leta 1997,
izgradnja nove centralne enote ekološkega in-• 
formacijskega sistema v letu 1998,
zamenjava elektrofiltrov bloka 5 v letu 1999,• 
izgradnja popolnega raz• žveplanja dimnih plinov 
bloka 5 leta 2000,
izgradnja kanalov dimnih plinov blokov 1 - 3 do • 
razžveplalne naprave bloka 4,
rekonstrukcija kotla bloka 5 z vgradnjo novih • 
prašnih gorilnikov in s tem zmanjšanje emisije 
NOx na polovico leta 2003,
postavitev protihrupnih sten in komor za zmanj-• 
šanje emisije hrupa leta 2007/08,
izgradnja recirkulacije dimnih plinov na bloku 5 • 
za zmanjšanje emisije NOx leta 2007,
izgradnja dveh plinskih enot za proizvodnjo ele-• 
ktrične energije in trajna zaustavitev blokov 1 in 
2 leta 2008/09.

1 .3 DOSEDANJI REZULTATI

Dosedanji kumulativni rezultati vseh blokov v Ter-
moelektrarni Šoštanj, ki so podani v spodnji ta-
beli, dokazujejo, da je bila pri projektiranju izbra-
na ustrezna oprema, da je bilo vzdrževanje in po-
služevanje naprav vso dobo obratovanja ustrezno 

in da so vsi bloki obratovali dobro. Tudi če njihove 
rezultate primerjamo z rezultati podobnih blokov 
v zahodni Evropi, nam ni treba zardevati, poseb-
no še ob upoštevanju velike obremenjenosti blo-
kov, ki so letno obratovali veliko več ur kot je za 

termo bloke normalno. Tako ostane za vzdrževa-
nje manj časa, obrabe in obremenitve vseh delov 
pa so bile večje. 
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Proizvodna enota Obratovalne ure Proizvodnja Razpoložljivost
(ure) gen (MWh) (%)

Blok 1 309.936          7.270.331 92,53

Blok 2 316.963 7.117.583 92,52

Blok 3 313.932 17.357.578 90,37

Blok 4 236.341 51.308.134 86,48

Blok 5 216.344 55.215.048 89,17

TEŠ skupaj        138.268.710

Poleg električne energije, ki je osnovni proizvod Termoelektrarne Šoštanj, pa od leta 1969 oziroma 1971 proizvajamo tudi toplotno energijo za daljinsko ogre-
vanje Velenja, Šoštanja in okolice. Do sedaj smo porabnikom oddali:

Oddana energija Oddana energija

(GWh) (TJ)

Toplotna postaja 1 4.916,3    17.698,8

Toplotna postaja 2 8.727,7     31.419,7

TEŠ skupaj 13.644,1     49.118,6

1 .4 OBRATOVALNE URE BLOKOV V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ

BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5

Leto Dejan. NPPM* Dejan. NPPM Dejan. NPPM Dejan. NPPM Dejan. NPPM

ure ure ure ure ure ure ure ure ure ure

1956 3.474 2.090

1957 7.287 6.143 6.491 5.796

1958 6.549 5.654 6.819 5.774

1959 7.503 6.899 5.959 5.506

1960 4.260 3.542 5.444 4.357 260 84

1961 5.341 4.879 7.544 4.066 7.421 6.197

1962 6.635 5.952 6.898 6.036 7.555 6.206

1963 7.177 6.515 5.263 4.742 7.023 6.140

1964 6.410 5.887 7.196 6.817 7.143 6.691

1965 7.355 6.058 7.377 5.826 6.448 5.576
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BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5

Leto Dejan. NPPM* Dejan. NPPM Dejan. NPPM Dejan. NPPM Dejan. NPPM

ure ure ure ure ure ure ure ure ure ure

1966 7.558 5.972 7.196 5.779 7.455 6.320

1967 7.519 6.459 8.035 6.741 7.698 6.915

1968 7.720 7.011 7.358 6.396 7.744 6.621

1969 7.555 6.372 7.457 6.488 6.793 5.942

1970 7.502 6.132 7.523 6.165 7.703 6.416

1971 7.833 6.998 7.878 6.864 7.850 6.936

1972 7.053 5.525 7.136 4.953 7.811 6.136 5.040 3.207

1973 7.757 6.197 7.679 5.659 7.653 6.377 5.110 4.080

1974 7.170 5.336 7.719 5.551 7.716 5.815 7.139 6.202

1975 7.715 5.986 7.912 6.058 7.131 5.906 7.576 6.449

1976 8.013 6.233 8.080 6.296 7.233 5.986 8.189 7.305

1977 7.103 5.067 7.400 5.220 7.581 5.854 6.725 5.532 752 485

1978 4.568 3.388 4.699 3.427 4.040 3.119 7.028 5.666 5.808 4.582

1979 3.916 2.412 5.654 3.292 5.745 3.239 5.074 3.779 5.594 4.189

1980 3.823 2.310 4.749 2.872 5.125 3.071 6.794 5.430 7.121 4.874

1981 6.058 4.396 6.049 4.393 7.756 5.280 6.560 5.428 7.823 5.895

1982 4.581 3.910 5.428 4.301 5.432 4.042 7.119 6.009 7.209 5.874

1983 7.530 5.584 8.049 6.011 7.747 5.671 5.908 5.094 8.333 6.845

1984 4.570 3.222 5.470 3.656 6.518 4.095 6.814 5.755 6.981 5.551

1985 7.262 5.252 7.800 5.473 7.937 5.352 5.410 4.367 6.427 5.312

1986 4.199 3.117 5.707 3.965 6.833 4.305 6.558 5.143 7.029 5.557

1987 3.097 2.174 3.724 2.471 6.568 3.893 5.011 3.839 6.268 4.613

1988 4.029 2.788 4.416 3.024 7.530 4.577 5.767 4.442 6.426 5.149

1989 6.065 4.178 7.241 4.728 6.918 4.441 4.164 3.296 7.036 5.379

1990 4.383 3.967 5.916 3.642 5.857 3.672 6.277 4.955 6.037 4.678

1991 1.950 1.224 4.265 2.575 6.958 4.328 3.788 2.799 7.295 5.136

1992 3.616 2.446 7.439 4.477 4.776 3.216 5.983 4.642 6.674 4.784

1993 2.319 1.283 3.861 2.050 4.157 2.576 6.011 4.496 7.904 5.626

1994 6.712 3.708 3.798 2.215 5.113 3.365 4.743 3.463 7.497 5.537

1995 4.276 2.391 5.778 3.172 4.597 2.892 7.660 5.502 5.776 4.153

1996 4.027 2.335 3.303 1.799 7.285 4.815 5.764 3.989 6.993 4.776

1997 4.703 2.784 2.546 1.457 4.660 3.045 7.239 5.397 7.258 5.150

1998 6.078 3.814 4.986 3.210 6.165 3.946 6.952 5.147 7.347 5.251
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BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5

Leto Dejan. NPPM* Dejan. NPPM Dejan. NPPM Dejan. NPPM Dejan. NPPM

ure ure ure ure ure ure ure ure ure ure

1999 5.782 3.823 5.809 3.871 6.113 4.055 7.658 5.596 5.512 3.683

2000 6.088 3.816 2.830 1.818 5.045 3.375 6.298 4.744 7.164 5.154

2001 4.968 3.536 3.727 2.789 6.346 4.422 6.837 5.177 7.367 5.491

2002 7.303 6.073 7.290 5.964 7.468 5.936 6.082 5.076 6.988 5.803

2003 6.831 5.411 6.425 5.207 6.934 5.112 6.987 5.711 6.140 4.867

2004 6.252 4.631 5.981 4.401 6.423 4.324 6.811 5.300 7.631 6.252

2005 6.249 4.871 7.013 5.368 6.518 4.928 6.091 4.973 7.590 6.071

2006 4.829 3.672 6.205 4.567 6.770 4.794 7.334 5.758 7.738 6.026

2007 8.078 6.228 7.762 5.833 4.716 3.595 8.192 6.665 6.684 5.229

2008 6.779 5.309 2.679 2.049 3.664 2.369 7.648 6.161 7.942 6.308

Vsota: 309.936 316.963 313.932 236.341 216.344

*NPPM - preračunano na primerjalno polno moč bloka

Obratovalne ure pri polni moči bloka preračunamo 
tako, da dejanske obratovalne ure pomnožimo z 
razmerjem dejanske in teoretično možne proizvo-

dnje. Obratovalne ure pri polni moči so merilo de-
janske obremenjenosti bloka, odvisne pa so pred-

vsem od razmer v elektroenergetskem omrežju, 
pa tudi od stanja bloka.

1 .5  PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE PO BLOKIH, SKUPNA 

PROIZVODNJA, DELEŽ V RS IN PORABA PREMOGA

1.5.1 Elektr ična energi ja

Leto Gener. Gener. Gener. Gener. Gener. Gener. Prag Proiz. Delež Delež Poraba

1 2 3 4 5 1-5 1-5 v RS TEŠ-G TEŠ-P premoga

(MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) vRS (%) vRS (%) (ton)

1956 104.214 62.701 166.915 152.228 1.703.623 9,8 8,9 223.442

1957 184.293 173.874 358.167 326.652 2.080.579 17,2 15,7 436.101

1958 169.613 173.219 342.832 311.309 2.297.919 14,9 13,5 408.667
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Leto Gener. Gener. Gener. Gener. Gener. Gener. Prag Proiz. Delež Delež Poraba

1 2 3 4 5 1-5 1-5 v RS TEŠ-G TEŠ-P premoga

(MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) vRS (%) vRS (%) (ton)

1959 206.983 165.175 372.158 338.127 2.201.061 16,9 15,4 455.458

1960 106.268 130.710* 6.278 243.267* 217.927 2.425.978 10 9 305.347

1961 146.375 121.981 464.801 733.156 675.128 2.952.609 24,8 22,9 856.509

1962 178.568 181.067 425.446* 785.081* 756.899 3.000.474 26,2 25,2 996.832

1963 195.445* 142.266 460.528* 798.239* 731.918 3.212.213 24,9 22,8 1.032.678

1964 176.605 204.512 501.796 882.913* 810.123 2.958.122 29,8 27,4 1.048.495

1965 181.748 174.768 418.163 774.679 708.474 3.321.020 23,3 21,3 925.083

1966 179.157 173.355 474.028 826.540 744.380 3.286.067 25,2 22,7 956.288

1967 193.762 202.219 518.624 914.605 834.070 3.413.058 26,8 24,4 1.069.133

1968 210.327 191.886 496.598 898.811 817.618 3.681.325 24,4 22,2 1.078.256

1969 191.151 194.630 445.666 831.447 753.911 4.323.669 19,2 17,4 992.753

1970 183.964 184.938 481.171 850.073 763.224 4.570.048 18,6 16,7 1.038.652

1971 209.944 205.922 520.216 936.082 837.920 4.142.406 22,6 20,2 1.154.650

1972 165.744 148.600 460.195 881.817 1.656.356 1.479.802 5.107.742 32,4 29 1.940.965

1973 185.917 169.760 478.254 1.122.068 1.955.999 1.765.841 5.153.699 38 34,3 2.250.299

1974 160.077 166.524 436.156 1.705.676 2.468.433 2.245.733 5.622.187 43,9 39,9 2.581.434

1975 179.589 181.738 442.950 1.773.383 2.577.660 2.348.574 6.232.713 41,4 37,7 2.870.624

1976 186.996 188.886 448.920 2.008.753 2.833.555 2.585.828 6.347.667 44,6 40,7 3.099.215

1977 152.010 156.587 439.076 1.521.364 162.488 2.431.525 2.196.433 6.302.332 38,6 34,9 2.852.982

1978 101.647 102.807 233.909 1.558.205 1.535.115 3.531.683 3.209.759 7.172.255 49,2 44,8 3.948.020

1979 72.360 98.751 242.899 1.039.182 1.403.207 2.856.399 2.579.498 7.181.573 39,8 35,9 3.278.244

1980 69.301 86.150 230.304 1.493.157 1.632.771 3.511.683 3.183.027 7.528.303 46,6 42,3 4.032.561

1981 131.871 131.783 395.964 1.492.773 1.974.681 4.127.072 3.751.521 8.020.707 51,5 46,8 4.791.563

1982 117.288 129.028 303.176 1.652.602 1.967.920 4.170.014 3.801.817 9.349.545 44,6 40,7 4.975.633

1983 167.509 180.324 425.341 1.400.894* 2.292.997 4.467.065* 4.076.733 10.002.951 44,7 40,8 5.244.070

1984 96.668 109.683 307.133 1.582.717 1.859.565 3.955.766 3.600.512 10.146.258 39 35,5 4.649.297

1985 157.572 164.204 401.413 1.201.054 1.779.670 3.703.913 3.354.139 9.678.348 38,3 34,7 4.563.274

1986 93.498 118.948 322.903 1.414.211 1.861.519 3.811.079 3.448.216 9.689.196 39,3 35,6 4.617.161

1987 65.224 74.133 291.977 1.055.853 1.545.353 3.032.540 2.731.862 9.804.276 30,9 27,9 3.720.927

1988 83.637 90.719 343.296 1.221.597 1.724.849 3.464.098 3.124.504 9.602.193 36,1 32,5 4.180.618

1989 125.344 141.844 333.055 906.496 1.801.997 3.308.736 2.986.361 9.738.017 34 30,7 3.901.697

1990 118.999 109.248 275.372 1.362.650 1.567.282 3.433.551 3.099.275 9.561.397 35,9 32,4 3.909.290

1991 36.713 77.244 324.585 769.765* 1.720.642* 2.928.949* 2.624.029 10.085.200 29 26 3.212.200
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Leto Gener. Gener. Gener. Gener. Gener. Gener. Prag Proiz. Delež Delež Poraba

1 2 3 4 5 1-5 1-5 v RS TEŠ-G TEŠ-P premoga

(MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) vRS (%) vRS (%) (ton)

1992 73.374 134.322 241.168* 1.276.366* 1.602.317* 3.327.547* 2.990.097 10.974.000 30,3 27,2 3.611.708

1993 38.480 61.488 193.186 1.236.292 1.884.689 3.414.135 3.069.897 10.552.000 32,4 29,1 3.920.132

1994 111.234 66.451 252.406 952.405 1.854.737 3.237.233 2.895.571 9.232.600 35,1 31,4 3.617.408

1995 71.728 95.145 216.884 1.512.938 1.391.319 3.288.014 2.908.940 9.130.700 36 31,9 3.665.368

1996 70.064 53.957 361.111 1.097.002 1.599.989 3.182.123 2.820.162 9.270.300 34,3 30,4 3.594.074

1997 83.506 43.723 228.349* 1.484.114 1.725.331 3.565.023* 3.173.754 10.115.235 35,2 31,4 4.040.740

1998 114.433 96.310 295.985 1.415.542 1.759.019 3.681.289 3.282.676 12.308.200 29,9 26,7 3.950.983

1999 114.690 116.128 304.139 1.538.890 1.233.865 3.307.712 2.938.263 11.833.300 28 24,8 3.726.092

2000 114.490 54.550 253.147 1.304.725 1.726.467 3.453.379 3.063.783 12.167.300 28,4 25,2 3.717.715

2001 106.092 83.657 331.622 1.423.663 1.839.491 3.784.525 3.335.915 12.904.200 29,3 25,8 3.981.257

2002 182.196 178.919 445.178 1.395.954 1.943.987 4.146.288 3.658.220 13.031.700 31,8 28,1 4.210.130

2003 162.326 156.214 383.396 1.570.615 1.679.013 3.951.564 3.464.495 10.413.500 37,9 33,3 3.934.502

2004 138.933 132.038 324.314 1.457.367 1.991.488 4.044.140 3.549.716 11.702.000 34,6 30,3 4.022.626

2005 146.133 161.038 369.622 1.367.438 2.094.430 4.138.660 3.640.745 11.342.000 36,5 32,1 3.871.295

2006 110.156 137.016 539.573 1.583.325 2.078.879 4.268.949 3.748.744 11.472.000 37,2 32,7 3.863.167

2007 186.847 174.984 269.632 1.832.970 1.803.867 4.268.299 3.756.139 11.330.000 37,7 33,2 3.951.925

2008 159.270 61.459 177.673 1.694.311 2.176.105 4.268.854 3.760.736 12.359.500 34,5 30,4 3.911.015

Vsota: 7.270.331 7.117.583 17.357.578 51.308.134 55.215.048 138.268.710 124.031.224 402.035.265 34.4 30.9 153.188.555

*Po preverbi so bile spremenjene vrednosti januarja 2001

Pri proizvodnji v Sloveniji je upoštevana samo proizvodnja javnih elektrarn skupaj s polovico proizvodnje nuklearne elektrarne Krško, za leto 1998-2002 pa je upoštevana 
celotna proizvodnja NE Krško.

1 .5.2 Toplotna energi ja

Leto Toplotna postaja 1 Toplotna postaja 2 Skupaj TEŠ

(GWh) (TJ) (GWh) (TJ) (GWh) (TJ)

1971 70 252,0 - 70 252,0

1972 156,8 564,5 - 156,8 564,5

1973 159,2 573,1 - 159,2 573,1

1974 161,5 581,4 - 161,5 581,4

1975 167,1 601,6 - 167,1 601,6
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Leto Toplotna postaja 1 Toplotna postaja 2 Skupaj TEŠ

(GWh) (TJ) (GWh) (TJ) (GWh) (TJ)

1976 197,6 711,4 - 197,6 711,4

1977 222,3 800,3 - 222,3 800,3

1978 150 540,0 137,8 496,1 287,8 1036,1

1979 120,1 432,4 138,1 497,2 258,2 929,5

1980 143 514,8 149,9 539,6 292,9 1054,4

1981 121,1 436,0 212,8 766,1 333,9 1202,0

1982 127 457,2 195,6 704,2 322,6 1161,4

1983 140,3 505,1 203,9 734,0 344,2 1239,1

1984 134,3 483,5 248,1 893,2 382,4 1376,6

1985 112,8 406,1 243,5 876,6 356,3 1282,7

1986 93,6 337,0 273 982,8 366,6 1319,8

1987 145,3 523,1 253,4 912,2 398,7 1435,3

1988 167,5 603,0 271,5 977,4 439 1580,4

1989 133 478,8 300,9 1.083,2 433,9 1562,0

1990 155,3 559,1 289,2 1.041,1 444,5 1600,2

1991 195,9 705,2 306,8 1.104,5 502,7 1809,7

1992 162,9 586,4 298,3 1.073,9 461,2 1660,3

1993 144 518,4 306,8 1.104,5 450,8 1622,9

1994 96,7 348,1 328,7 1.183,3 425,4 1531,4

1995 178,3 641,9 292 1.051,2 470,3 1693,1

1996 155,7 560,5 341,2 1.228,3 496,9 1788,8

1997 123 442,8 344 1.238,4 467 1681,2

1998 104,3 375,5 342,6 1.233,4 446,9 1608,8

1999 147 529,2 283.8 1.021,7 430.8 1550,9

2000 120,1 432,3 272,7 981,6 392,8 1414,1

2001 115 414,0 302,3 1.088,3 417,3 1502,3

2002 62,8 226,1 311,1 1.120,0 373,9 1346,0

2003 113,2 407,5 290,5 1.045,7 403,7 1453,2

2004 67,1 241,4 358,5 1.290,5 425,5 1531,9

2005 74,2 267,1 375,7 1.352,5 449,9 1.619,7

2006 71,1 256,0 354,2 1.275,2 425,3 1531,1

2007 73,3 263,8 326,0 1.173.8 399,3 1.437,6

2008 34,0 122,4 374,8 1.349,3 408,8 1.471,7

SKUPAJ 4.916,3 17.698,8 8.727,7 31,419,7 13.644,1 49,118,6
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1 .6 OBRATOVALNA RAZPOLOŽLJIVOST BLOKOV PO UCPTE V %

BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK4 BLOK 5 Začetek obratovanja
Leto Dejan. Kumul. Dejan. Kumul. Dejan. Kumul. Dejan. Kumul. Dejan. Kumul.

1956 Blok 1: 19.05.1956

1957 99 99 82 82 Blok 2: 13.09.1957

1958 87,2 93,1 84,5 83,25

1859 94,3 93,5 72,4 79,63

1960 55,7 84,05 85,8 81,18

1961 70,5 81,34 95,7 84,08 89,5 89,5 Blok 3: 06.12.1960

1962 87 82,28 87,1 84,58 95,1 92,3

1963 94,4 84,01 63,6 81,59 87,4 90,67

1964 79,7 83,48 90,7 82,73 86,4 89,6

1965 90,5 84,26 87,1 83,21 65 84,68

1966 90,8 84,91 90,4 83,93 90,2 85,6

1967 88,3 85,22 95,9 85,02 89,9 86,21

1968 95 86,03 90,6 85,48 87,6 86,39

1969 100 87,11 100 86,6 95,3 87,38

1970 92,9 87,52 93,9 87,12 90,9 87,73

1971 92,3 87,84 93,7 87,56 90 87,94

1972 87,3 87,81 88,4 87,61 92,6 88,33 66,7 66,7 Blok 4:15.03. 1972

1973 94 88,17 92,5 87,9 91,2 88,55 68,9 67,8

1974 90,8 88,32 91,2 88,08 95,3 89,03 81,5 72,37

1975 94,7 88,65 94,7 88,43 93,7 89,34 86,9 76

1976 99,2 89,18 98,8 88,95 90,9 89,44 93 79,4

1977 91,2 89,28 91,2 89,06 99 90 76,4 78,9

1978 58,7 87,89 60,6 87,76 50,6 87,81 94 81,06 83,5 83,5 Blok 5: 25.09.1977

1979 99,4 88,39 99,5 88,27 89,7 87,91 79,8 80,9 82 82,75

1980 91,2 88,5 92 88,43 88,1 87,92 95,3 82,5 72,1 79,2

1981 100 88,96 99,9 88,89 100 88,5 77,4 81,99 83 80,15

1982 91,6 89,07 91,1 88,97 91,3 88,62 92,1 82,91 85,7 81,26

1983 98,9 89,43 99,9 89,38 99 89,07 69,8 81,82 96,1 83,73

1984 88,1 89,38 91,8 89,46 86,8 88,98 94,6 82,8 81,7 83,44

1985 99,3 89,72 99,3 89,8 99,2 89,39 70 81,89 74,9 82,38
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BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK4 BLOK 5 Začetek obratovanja
Leto Dejan. Kumul. Dejan. Kumul. Dejan. Kumul. Dejan. Kumul. Dejan. Kumul.

1986 87 89,63 87,7 89,73 85 89,22 94,7 82,74 95 83,78

1987 99,98 89,97 99,57 90,05 99,92 89,62 76,1 82,33 86,9 84,09

1988 88,9 89,93 90,6 90,07 90,9 89,66 95,3 83,09 91,2 84,74

1989 99,7 90,23 99,5 90,35 99,1 89,99 68,3 82,27 96,6 85,73

1990 99,1 90,49 99,9 90,63 83,2 89,76 98,4 83,12 81,3 85,38

1991 92,9 90,56 92,6 90,69 99,6 90,08 58,5 81,89 99 86,36

1992 100 90,82 99,5 90,94 87,8 90,01 95,1 82,51 85 86,27

1993 89,5 90,79 89,7 90,9 99,8 90,3 96,4 83,15 98,3 87,02

1994 98,7 90,99 99,1 91,12 99,5 90,57 64,8 82,35 94,3 87,45

1995 98,9 91,2 99,5 91,33 82,1 90,33 98,4 83,02 80,7 87,07

1996 99,8 91,41 99,8 91,54 99,6 90,59 84 83,06 95,4 87,51

1997 79,2 91,11 78,6 91,23 99,7 90,84 95,2 83,52 96,5 87,96

1998 99,4 91,3 98,6 91,4 98,9 91 92,2 83,8 98,8 88,5

1999 99,2 91,5 98,7 91,6 78,1 90,7 96,2 84,3 64,9 87,4

2000 99,1 91,7 100 91,8 99,7 90,9 93,6 84,6 91,2 87,5

2001 84,9 91,5 84,7 91,6 99,9 91,2 97,7 85 95,5 87,9

2002 99,1 91,7 98,1 91,9 99,44 91,4 80,0 84,8 95,8 88,2

2003 99,5 91,9 99,9 92,1 99,8 91,6 98,0 85,1 82,2 88,1

2004 93,8 91,9 95,0 92,1 92,1 91,6 99,5 85,5 99,1 88,5

2005 99,97 92,1 99,74 92,3 99,46 91,8 80,83 85,5 99,73 88,9

2006 100 92,3 99,97 92,4 100 92,0 99,81 86,0 99,36 89,3

2007 99,20 92,40 99,50 92,40 57,10 91,20 97,90 86,28 78,80 88,91

2008 99,00 92,53 98,10 92,52 52,00 90,37 93,70 86,48 97,00 89,17

Razpoložljivost blokov po UCPTE je razmerje med 
možno proizvodnjo in teoretično možno proizvo-
dnjo. 

Teoretično možna proizvodnja je produkt nazivne 
moči bloka in celotnega časa v letu. To je tista ener-
gija, ki bi jo blok proizvedel, če bi celo leto nepreki-
njeno obratoval z nazivno močjo. Možna proizvodnja 

je manjša od teoretično možne za tisto energijo, ki je 
blok ni mogel proizvesti zaradi izpadov, oskrbe ali re-
montov. Če je blok v rezervi, se mu obratovalna raz-
položljivost ne manjša.
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1 .7 LASTNOSTI GORIVA V OBDOBJU 1980 – 2008

Termoelektrarna Šoštanj je največji porabnik pre-
moga v Sloveniji. Kvaliteto premoga spremljamo 
redno. Dnevno jemljemo vzorce goriva (od leta 
2005 to poteka s pomočjo avtomatske vzorčeval-
ne naprave; prej je zbiranje in jemanje vzorcev 
potekalo ročno) zaradi določanja vsebnosti vla-
ge, pepela ter kurilnosti premoga. V kemijsko teh-
nološkem laboratoriju RTCZ Trbovlje pa presku-
šajo vzorce na elementarno sestavo. Prva defini-
ra vsebnost vlage, pepela, gorljivih snovi, hlapnih 
snovi, koksa ter Cfix, poleg tega pa tudi spodnjo 
kurilnost. Druga pa podaja deleže ogljika, vodika, 
žvepla, kisika, dušika, fluora in klora. Posebna po-

zornost je zaradi ekoloških razlogov namenjena 
vsebnosti žvepla v premogu. Sprva se je to po-
dajalo le kot celotno in gorljivo žveplo ter žveplo 
vezano v pepelu, v zadnjih letih pa se podaja kot 
sulfid, sulfat in kot organsko žveplo.

Vsi podatki za nazaj so bili zbrani v obliki labora-
torijskih poročil, predstavljali pa so dragocen vir 
za tehnološke in ekološke študije. Problematič-
na je bila le dostopnost podatkov in hitra možnost 
obdelave. Za nazaj je bila izdelana preglednica 
podatkov v obliki preglednice - baze podatkov za 
Quatro Pro For Windows (do leta 2000, od leta 

2001 pa v Excelu), narejenih pa je bilo tudi ne-
kaj najosnovnejših statističnih obdelav. Baza se 
redno dopolnjuje, osnovne podatke pa bomo ob-
javljali tudi v letnem tehničnem poročilu. Seveda 
bodo podane v poročilu le najosnovnejše vredno-
sti premoga, predvsem zaradi spremljanja tren-
dov ter ocene ekoloških vplivov.

Za ocenjevanje lastnosti goriva v tehnološkem 
smislu je pomembnejša tehnična analiza kot pa 
elementarna sestava, zato je primerno, da tehnič-
ne parametre pogledamo še podrobneje.

Leto Vlaga Pepel Gorljivo Hd S cel C

% % % MJ/kg % %

1980 40,8 17,6 41,6 9 1,2 26,6

1981 39 19,5 41,5 9,3 1,2 26,6

1982 39,1 20,9 39,9 8,6 1,4 25,6

1983 39,3 21 39,7 8,5 1,4 25,5

1984 40,1 19,8 40,1 8,6 1,3 25,8

1985 39,6 20,6 39,8 8,5 1,4 25,6

1986 39,2 20,9 39,9 8,4 1,3 25,7

1987 39,6 18,7 41,8 8,9 1,3 26,8

1988 38,9 21,3 39,8 8,4 1,3 25,6

1989 37,6 19,6 42,8 9,3 1,5 27,3

1990 37,6 19,4 43 9,3 1,5

1991 37,9 19,5 42,6 9,2 1,8 25,7

1992 37,7 18,6 43,7 9,6 1,7 26,3

1993 38 18,3 43,7 9,5 1,4 26,3

1994 38,3 17,6 44,1 9,5 1,3 26,4

1995 38,5 16,4 45,1 9,9 1,3 27,4
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Leto Vlaga Pepel Gorljivo Hd S cel C

% % % MJ/kg % %

1996 37,7 18,6 43,7 9,6 1,4 24,1

1997 38,1 20 41,8 9,2 1,4 25,5

1998 37,7 17,8 44,4 10 1,4 27,1

1999 39,7 19,3 40,8 9,1 1,5 25,7

2000 38,2 16,9 44,5 9,6 1,5 27,9

2001 37,2 16,1 46,5 10,4 1,5 27,0

2002 38,3 16,4 45,3 10,4 1,4 28,8

2003 37,8 17,0 45,2 10,1 1,4 26,3

2004 37,47 16,71 45,82 10,1 1,45 29,59

2005 37,94 15,96 45,95 10,8 1,48 30,84

2006 37,76 13,82 48,51 11,1 1,37 31,63

2007 36,65 13,74 49,52 11,3 1,43 32,60

2008 37,29 14,94 47,77 10,9 1,49 31,66
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PROIZVODNJA ELEKTRIČNE 
ENERGIJE V LETU 2008

2



2  PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

2.1 ELEKTROENERGETSKE RAZMERE V SLOVENIJI  V LETU 2008

2.1.1   Splošno o elektro-
energetskih razmerah

Slovenski odjemalci so leta 2008 iz prenosnega 
omrežja skupaj prevzeli 12 milijard 595,4 milijona ki-
lovatnih ur električne energije, kar je bilo za 721,9 mi-
lijona oziroma za 5,4 odstotka manj kot leta 2007. De-
janski odjem na letni ravni je bil tudi za 3,9 odstot-
ka manjši od prvotnih napovedi, zapisanih v lanski 
elektroenergetski bilanci. Med poglavitne razloge za 
zmanjšanje porabe pa gre pripisati ustavitvi proizvo-
dnje v Rušah ter upadanju gospodarske rasti oziroma 
proizvodnje v drugi polovici lanskega leta. Zmanjša-
nje odjema je bilo še zlasti opazno v skupini neposre-
dnih odjemalcev, kjer se je poraba na odjemnem me-
stu Ruše lani zmanjšala kar za 70 odstotkov, medtem 
ko je odjem distribucijskih podjetij ostal približno na 
isti ravni kot leto prej, saj so bila odstopanja le 0,5-od-
stotna. Na drugi strani, nam je tudi leta 2008 uspe-
lo izboljšati proizvodne rezultate, pri čemer nam je 
iz domačih elektrarn uspelo zagotoviti kar 14 milijard 
314,4 milijona kilovatnih ur električne energije oziro-
ma za 9,7 odstotka več kot leto prej in tudi za 3,6 od-
stotka več od prvotnih načrtov.

(vir: ELES)

2.1.2  Proizvodnja elektr ič-
ne energi je v TE Šoštanj

Proizvodnja v TE Šoštanj je bila od poslovnega načr-
ta (3.792 GWh na pragu) večja  za 1,53 % ali 58 GWh. 
Predvideno proizvodnjo smo presegli na bloku 5 za 
8 %. Bloki 1 - 3 so proizvedli 4 %, blok 4 pa 7 % manj 
od plana.

V letu 2008 je bila kvaliteta dobavljenega premoga 
iz Premogovnika Velenje nekoliko slabša kot v letu 
2007. Povprečna kurilna vrednost dobavljenega pre-
moga iz PV je znašala 10.995 kJ/kg. 

2.1.3  Proizvodnja toplotne 
energi je v TE Šoštanj

V TE Šoštanj smo v letu 2008 proizvedli 408,8  GWh 
toplotne energije za ogrevanje, kar je 12,5 % več od 
planiranih količin in 2,4 % več kot leta 2007. Pri tem 
smo pokrili vse potrebe po toplotni energiji, tako da 
oskrba porabnikov ni bila motena.

2.1.4  Vloga TE Šoštanj 
v elektroenergetskem 
sistemu Sloveni je

Vsak sistem, vključen v interkonekcijo UCTE-L* mora 
pokrivati potrebe svojih porabnikov. Poleg tega 
mora imeti dovolj rotirajoče rezerve za takojšnje po-
kritje izpada največjega agregata v sistemu, pa tudi 
dovolj hladne rezerve za pokrivanje sezonskih nihanj 
porabe. Biti pa mora sposoben izravnavati porabo in 
proizvodnjo električne energije, torej imeti mrežno 
regulacijo moči.

Precejšen del teh nalog je prevzela Termoelektrar-
na Šoštanj. Blok 4 in blok 5 sta opremljena z regula-
torjem moči, ki ga upravlja mrežni regulator direktno 
iz Maribora s pomočjo impulzov. S tem se prilagaja-
mo dnevnemu diagramu porabe. Moč blokov 1, 2 in 
3 spreminjamo na osnovi dnevnega plana obratova-
nja. Pokrivamo torej trapezno in konično področje 
obremenitev, drugače bi lahko rekli, da proizvajamo 
najkvalitetnejšo električno energijo. Tudi velik del ro-
tirajoče rezerve pade na TE Šoštanj. Posledica je se-
veda manjša povprečna obremenitev blokov, manj-
ša letna proizvodnja in slabša delovna izkoriščenost 
naših blokov. 

*UCTE-L ’Union pour la Coordination de la Transport del ’Electri-

cite (združenje,v katerem je Slovenija enakopravna članica od leta 

1991).
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2.1.5 Tabelarični pregled proizvodnje, porabe in izmenjave elektr ične energi je v letu 
2008 in primerjava z letom 2007 v Sloveni j i

REALIZACIJA EBB EBB REALIZACIJA 2008 OMEJITVE PORABE

2007 2008 2008 J.-D. 2007 EBB 2008 EBB 2008 2007 2008

(GWh) (GWh) (GWh) (GWh) (%) (%) (GWh) (GWh) (GWh)

RTP Kidričevo 1.662,1 1.217,0 1.301 1.301 -26,8 -6,4 -83,7 0 0

Ruše 315,0 94,4 307 307 -70,0 -69,2 -212,2 0 0

Štore 153,3 153,2 158 158 -0,1 -3,0 -4,8 0 0

Ravne** 163,7 168,7 126 126 +3,7 +34,4 43,2 0 0

Jesenice 395,2 390,1 356 356 -1,3 +9,6 34,1 0 0

Neposredni odjemalci 2.688,2 2.023,4 2.247 2.247 -24,7 -9,9 -223,4 0 0

Distribucija iz prenosnega omrežja 10.629,0 10.572,0 10.861 10.861 -0,5 -2,7 -289,0 0 0

Odjem iz prenosnega omrežja 13.317,3 12.595,4 13.108 13.108 -5,4 -3,9 -512,4 0 0

Izvoz 50 % NEK na Hrvaško 2.710,9 2.984,8 2.948 2.948 +10,1 +1,2 36,8

Izvoz po bilaterialnih pogodbah 3.023,2 4.750,7 0 0 +57,1 - 4.750,7

Izvoz - trgovanje 5.734,2 7.735,5 2.948 2.948 +34,9 +162,4 4.787,5

Izgube prenosa 210,8 202,2 245 245 -4,1 -17,5 -42,8
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REALIZACIJA EBB EBB REALIZACIJA 2008 OMEJITVE PORABE

2007 2008 2008 J.-D. 2007 EBB 2008 EBB 2008 2007 2008

(GWh) (GWh) (GWh) (GWh) (%) (%) (GWh) (GWh) (GWh)

Izvoz izravnalni trg* 0,0 0,0 0 0 - - 0,0

Odstopanje 2,7 13,7 0 0 +412,9 - 13,7

Potrebe za sistemske storitve 213,5 215,9 245 245 +1,1 -11,9 -29,1

Potrebe 19.264,9 20.546,8 16.301 16.301 +6,7 +26,0 4.246,0

Drava 2.151,6 2.559,3 2.315 2.315 +18,9 +10,6 244,3

Sava 347,0 453,6 393 393 +30,7 +15,4 60,6

Soča (brez mHE) 316,3 492,8 406 406 +56,0 +21,4 86,8

HE (prag) 2.814,5 3.505,6 3.114 3.114 +24,6 +12,6 391,6

NE Krško 5.422,0 5.969,8 5.890 5.890 +10,1 +1,4 79,8

Šoštanj 1-3 349,3 227,8 358 358 -34,8 -36,4 -130,2

Šoštanj 4 1,681,4 1.556,6 1.580 1.580 -7,4 -1,5 -23,4

Šoštanj 5 1.662,8 1.979,8 1.712 1.712 +19,1 +15,6 367,8

Šoštanj skupaj 3.693,5 3.764,2 3.650 3.650 +1,9 +3,1 114,2

Trbovlje 4 629,6 654,0 630 630 +3,9 +3,8 24,0

Trbovlje plin 0,0 0,0 0 0 - - 0,0

Trbovlje skupaj 629,6 654,0 630 630 +3,9 +3,8 24,0

TE-TO Ljubljana 414,6 408,5 392 392 -1,5 +4,2 16,5

Brestanica 77,4 12,1 142 142 -84,3 -91,4 -129,9

TE (prag) 10.237,0 10.808,8 10.704 10.704 +5,6 +1,0 104,8

HE + TE 13.051,6 14.314,4 13.818 13.818 +9,7 +3,6 496,4

Uvoz po bilaterialnih pogodbah 6.134,6 6.130,2 2.464 2.464 -0,1 +148,8 3.666,2

Uvoz iz HE Golica 11,6 11,5 17 17 -0,8 +32,4 -5,5

Nakup za izgube prenosa 0,0 0,0 0 0 - - 0,0

Uvoz za izravnalni trg* 0,0 0,0 0 0 - - 0,0

Uvoz - skupaj 6.146,2 6141,7 2.481 2.481 -0,1 +147,5 3.60,7

Odstopanja 67,2 90,8 0 0 +35,1 - 90,8

Razpoložljivo za sistemske storitve 67,2 90,8 0 0 +35,1 - 90,8

Razpoložljivo 19.197,8 20.456,1 13.818 13.818 +6,6 +48,0 6.638,1

Opombe:

HSE 6.823,5 7.599,0 7.094 7.094 +10,3 +7,1 505,0

GEN 3.035,2 3.322,0 3.387 3.387 +9,4 -1,9 +65,0

Podatki v tabeli niso obračunski in so začasni, ker izhajajo iz tabelaričnih podatkov in ne iz številčnih stanj. Opombe: * od tega planske kompenzacije UCTE: IZVOZ: 0 GWh, UVOZ: 0 GWh
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2.2 PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V TE ŠOŠTANJ

TE Šoštanj je v letu 2008 proizvedla 3.850,1 GWh, kar je 94,0 GWh ali 2,5 % več kot leto poprej in 58,1 GWh ali 1,5 % več od poslovnega načrta.

2.2.1 Mesečna neto proizvodnja v letu 2008 in primerjava z letom 2007

BLOKI 1 - 3 BLOK  4 BLOK  5 BLOKI 1 - 5

Mesec 2008 2007
2008

2008 2007
2008

2008 2007
2008

2008 2007
2008

/2007 /2007 /2007 /2007

(GWh) (GWh) (%) (GWh) (GWh) (%) (GWh) (GWh) (%) (GWh) (GWh) (%)

1 28,6 64,8 44,2 137,4 128,1 107,3 181,0 168,4 107,5 347,0 361,3 96,1

2 48,0 47,9 100,3 141,1 121,9 115,8 157,1 140,7 111,6 346,2 310,5 111,5

3 39,1 56,1 69,6 120,7 141,1 85,5 165,6 166,0 99,7 325,3 363,2 89,6

4 44,3 60,1 73,7 141,7 106,8 132,7 165,9 149,9 110,7 351,8 316,8 111,1

5 33,3 69,1 48,1 113,3 146,1 77,6 143,2 0,0 0,0 289,8 215,2 134,6

6 17,3 63,4 27,3 126,2 138,1 91,4 175,6 0,0 0,0 319,0 201,5 158,3

7 26,5 57,1 46,5 131,6 141,8 92,8 167,6 146,0 114,8 325,7 344,9 94,4

8 14,2 28,0 50,7 125,7 139,5 90,1 150,2 163,6 91,8 290,0 331,1 87,6

9 27,6 27,3 101,2 124,9 125,7 99,3 174,1 138,5 125,7 326,5 291,5 112,0

10 24,4 31,5 77,5 128,9 127,3 101,2 167,7 166,8 100,5 320,9 325,5 98,6

11 16,8 27,0 62,4 106,9 136,1 78,5 131,5 170,5 77,1 255,2 333,6 76,5

12 34,8 30,4 114,3 101,5 148,0 68,6 127,2 183,0 69,5 263,4 361,4 72,9

 
Plinska enota PT51 Plinska enota PT52 Plinske enote PT51 + PT52

Mesec 2008 2007
2008

2008 2007
2008

2008 2007
2008

/2007 /2007 /2007

(GWh) (GWh) (%) (GWh) (GWh) (%) (GWh) (GWh) (%)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0

5 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0
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6 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0

7 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0

8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0

9 7,4 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0

10 4,0 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0

11 0,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0

12 0,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0

2.3  DOSEŽENA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V LETU 

2008 IN PRIMERJAVA Z LETOM 2007

 2008 2007 2008/2007
 (%)

BLOKI 1 – 3

GWh na generatorju 398,4 631,5 63,1

GWh na pragu 354,1 562,7 62,9

GWh lastna raba 44,3 68,8 64,4

GWh po planu 288,0 283,0 101,8

Realizacija plana     (%) 123,0 198,8 61,8

Lastna raba        (%) 11,1 10,9 102,1

BLOK 4

GWh na generatorju 1694,3 1833,0 92,4

GWh na pragu 1499,7 1600,4 93,7

GWh lastna raba 194,6 232,6 83,7

GWh po planu 1576,0 1624,0 97,0

Realizacija plana   (%) 95,2 98,5 96,6

Lastna raba         (%) 11,5 12,7 90,5

BLOK 5

GWh na generatorju 2176,1 1803,9 120,6

GWh na pragu 1906,9 1593,0 119,7

GWh lastna raba 269,2 210,8 127,7
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GWh po planu 1836,0 1493,0 123,0

Realizacija plana    (%) 103,9 106,7 97,3

Lastna raba       (%) 12,4 11,7 105,8

BLOKI 1 – 5

GWh na generatorju 4268,9 4268,3 100,0

GWh na pragu 3760,7 3756,1 100,1

GWh lastna raba 508,1 512,2 99,2

GWh po planu 3700,0 3400,0 108,8

Realizacija plana    (%) 101,6 110,5 92,0

Lastna raba        (%) 11,9 12,0 99,2

 
 2008 2007 2008/2007
 (%)

PT51

GWh na generatorju 59,8 0,0 0,0
GWh na pragu 59,5 0,0 0,0
GWh lastna raba 0,3 0,0 0,0
GWh po planu 50,0 0,0 0,0
Realizacija plana     (%) 119,0 0,0 0,0
Lastna raba        (%) 0,5 0,0 0,0
PT52

GWh na generatorju 30,0 0,0 0,0
GWh na pragu 29,8 0,0 0,0
GWh lastna raba 0,2 0,0 0,0
GWh po planu 25,0 0,0 0,0
Realizacija plana   (%) 119,3 0,0 0,0
Lastna raba         (%) 0,5 0,0 0,0
PT51 + PT52

GWh na generatorju 89,8 0,0 0,0
GWh na pragu 89,3 0,0 0,0
GWh lastna raba 0,5 0,0 0,0
GWh po planu 75,0 0,0 0,0
Realizacija plana    (%) 119,1 0,0 0,0
Lastna raba       (%) 0,6 0,0 0,0
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2.4 IZKORIŠČENOST IN RAZPOLOŽLJIVOST PROIZVODNIH 

BLOKOV V %

 2008 2007 2008/2007
 (%)

 BLOKI 1 - 3

 Izkoriščenost možne proizvodnje 41,2 62,7 65,7

 Izkoriščenost kapacitet 29,9 47,6 62,9

 Razpoložljivost blokov 72,7 75,9 95,8

 Rezerve proizvodnje blokov 58,8 37,3 157,7

 BLOK 4    

 Izkoriščenost možne proizvodnje 66,4 67,9 97,9

 Izkoriščenost kapacitet 62,3 66,4 93,7

 Razpoložljivost blokov 93,7 97,9 95,7

 Rezerve proizvodnje blokov 33,6 32,1 104,4

 BLOK 5    

 Izkoriščenost možne proizvodnje 65,0 66,9 97,2

 Izkoriščenost kapacitet 63,1 52,7 119,7

 Razpoložljivost blokov 97,0 78,8 123,1

 Rezerve proizvodnje blokov 35,0 33,1 105,6

    

 BLOKI 1 – 5    

 Izkoriščenost možne proizvodnje 70,6 75,7 93,2

 Izkoriščenost kapacitet 64,4 64,4 100,0

 Razpoložljivost blokov 91,5 85,2 107,3

 Rezerve proizvodnje blokov 29,4 24,3 121,2



- bi lTEŠ 2008 -

34.



- bi lTEŠ 2008 -

35.

PROIZVODNJA TOPLOTNE 
ENERGIJE V LETU 2008

3



3 PROIZVODNJA TOPLOTNE ENERGIJE V LETU 2008

3.1 PREGLED PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE PO MESECIH

TP 1 TP 2 SKUPAJ
Mesec 2008 2007 2008/2007 2008 2007 2007/2006 2008 2007 2008/2007

(GWh) (%) (GWh) (%) (GWh) (%)

1 1,4 0,9 149,1 59,4 56,5 105,2 60,8 57,4 105,9

2 3,8 2,3 163,5 50,0 44,5 112,4 53,8 46,8 114,9

3 4,3 0,9 466,6 47,1 43,5 108,4 51,4 44,4 115,8

4 5,4 16,3 33,3 28,4 9,8 290,9 33,8 26,0 130,0

5 3,2 17,5 18,2 16,7 0,0 0,0 19,8 17,5 113,4

6 0,0 12,0 0,0 12,6 0,0 0,0 12,6 12,0 105,1

7 0,5 11,0 4,7 10,3 0,3 3543,0 10,8 11,3 95,7

8 0,0 4,4 0,0 10,9 5,9 184,1 10,9 10,3 105,1

9 0,8 4,0 19,1 19,1 16,4 116,7 19,9 20,4 97,6

10 0,0 1,5 0,0 30,7 35,0 87,7 30,7 36,5 84,2

11 5,2 0,6 837,8 38,7 49,9 77,6 43,9 50,5 87,0

12 9,4 1,9 507,8 50,9 64,4 79,1 60,4 66,3 91,1

 
TP 1 TP 2 SKUPAJ

Mesec 2008 2007 2008/2007 2008 2007 2007/2006 2008 2007 2008/2007

(TJ) (TJ) (%) (TJ) (TJ) (%) (TJ) (TJ) (%)

1 5,1 3,4 149,4 213,8 203,3 105,2 218,9 206,7 105,9

2 13,7 8,4 163,8 180,0 160,2 112,4 193,7 168,6 114,9

3 15,3 3,3 466,0 169,7 156,5 108,4 185,0 159,8 115,8

4 19,5 58,5 33,3 102,2 35,1 290,8 121,7 93,7 129,9

5 11,4 63,0 18,1 60,0 - 0,0 71,4 63,0 113,4

6 - 43,2 0,0 45,4 - 0,0 45,4 43,2 105,1
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7 1,9 39,6 4,8 37,0 1,0 3544,1 38,9 40,6 95,8

8 - 16,0 0,0 39,1 21,2 184,1 39,1 37,2 105,1

9 2,7 14,4 18,8 68,8 58,9 116,8 71,5 73,3 97,6

10 - 5,3 0,0 110,5 126,0 87,7 110,5 131,3 84,2

11 18,8 2,2 839,4 139,4 179,5 77,6 158,2 181,8 87,0

12 34,0 6,7 508,2 183,4 231,8 79,1 217,4 238,5 91,1

3.2 LETNI PREGLED PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE

 2008 2007 2008/2007
 Proizvodnja toplote GWh 408,8 399,3 102,4

 TJ 1.472 1.438  

 Planirana proizvodnja toplote          GWh 416,2 426,4 97,6

 TJ 1.498 1.535  

 Realizacija plana                  % 98 94 104,9

 0ddana tehnološka voda          103 m3 27,1 54,9 49,4

 Planirana poraba tehnološke vode 103 m3 26,5 57,5 46,1

 Poraba premoga                 103 t 126,7 121,0 104,7

 Poraba primarne energije           TJ 1.398,1 1.365,7 102,4

 Izkoriščenost instaliranih kapacitet           % 23,9 23,4 102,3

 Razpoložljivost toplotnih postaj         % 100 87,3 114,5
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4 DOBAVA IN PORABA PREMOGA V LETU 2008

4.1 PORABA PREMOGA

 2008 2007 2008/07

 Poraba premoga 103 t 4.037,71 4.072,65 99,1

 Dobavljena energija v premogu TJ 44.207,48 45.852,10 96,4

 Toplot. vredn. porabljenega premoga kJ/kg 10.995,00 11.259,00 97,7

 Planirana dobava premoga 103 t 4.087,49 3.769,30 108,4

 Planirana energija premoga TJ 44.144,95 40.708,42 108,4

 Plan. topl. vrednost. dobav. premoga kJ/kg 10600 10800 98,1

 Dobava po količini % 98,8 108,0 91,4

 Dobava po energ. vrednosti % 100,1 112,6 88,9

4.1.1  Kol ičina premoga

V letu 2008 je TE Šoštanj proizvedla iz premo-
ga 4.268.853,710 MWh električne energije izmerje-
ne na sponkah generatorjev in 408.798 MWh toplo-
tne energije. Za to proizvodnjo je bilo porabljenih 
4.037.714 ton premoga s povprečno kurilno vredno-
stjo 10.995 kJ/kg.

Za proizvodnjo električne in toplotne energije je bilo 
tako porabljenih 44.207.477 GJ toplote iz premoga.

V letu 2008 so v Premogovniku Velenje izkopali 
3.994.399 ton premoga. V prvih treh mesecih je bila 
dobava premoga iz premogovnika večja od porabe 
TEŠ-a, zato se je zaloga premoga na deponiji poveče-
vala in konec marca dosegla najvišjo vrednost v letu 

(515 tisoč ton).  Od takrat naprej pa do vključno mese-
ca oktober je poraba vedno presegala dobavo zara-
di prekinitve dobave premoga iz rudnika zaradi težav 
pri pridobivanju premoga ter kolektivnega dopusta 
in pa povečane proizvodnje električne energije, zato 
se je zaloga premoga zmanjšala na najnižjo količino 
v letu, na okoli 81.000 ton . V novembru in decembru 
se je dobava iz premogovnika ponovno zvišala, tako 
da je na koncu leta 2008 zaloga na deponiji znašala 
okoli 381.000 ton.

Največja dobava premoga iz premogovnika je bila 
meseca december in sicer 505.892 ton, najmanjša pa 
avgusta in sicer 159.493 ton.

Največja poraba premoga TEŠ-a pa je bila v mesecu ja-
nuarju 371.707 ton, najmanjša pa v maju 283.605 ton.

Na deponiji premoga je bilo opravljenega veliko dela 
s težko gradbeno mehanizacijo, zaradi doriva oziro-
ma odriva premoga in preprečitve samovžiga pre-
moga.

4.1.2 Kvaliteta 
porabl jenega premoga

V letu 2008 je bila kvaliteta dobavljenega premoga 
iz Premogovnika Velenje nekoliko slabša kot v letu 
2007. Povprečna kurilna vrednost dobavljenega pre-
moga iz PV je znašala 10.995 kJ/kg. 

Povprečni odstotek pepela v premogu je znašal 14,94 
% in vlage 37,29 %. 
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premog gorljivo pepel vlaga kurilnost

mesec ton % % % kJ/kg

jan 371.707 49,62 13,20 37,18 11.490

feb 352.326 50,26 12,05 37,69 11.761

mar 328.820 49,96 12,04 38,00 11.659

apr 353.139 49,47 14,42 36,11 11.561

maj 283.605 48,38 14,40 37,22 11.203

jun 330.810 46,40 15,05 38,55 10.473

jul 350.545 46,86 14,87 38,27 10.576

avg 315.300 47,75 14,24 38,01 10.946

sep 370.629 45,69 17,59 36,72 10.380

okt 368.700 44,99 18,21 36,80 10.262

nov 289.804 46,17 17,84 35,99 10.665

dec 322.329 45,76 17,25 36,99 10.408

SKUPAJ 4.037.714 47,77 14,94 37,29 10.995

4.1.3 Bilanca goriva in toplote 2008

ton kJ/kg GJ

PORABA PREMOGA

Blok 1-3 460.605 11.023,00 5.077.089

Blok  4 1.633.951 10.950,00 17.892.542

Blok  5 1.943.158 10.930,00 21.237.846

BLOK   1-5 4.037.714 10.949,00 44.207.477

PORABA TEK. GORIVA  

Blok 1-3 154,3 42600,00 6.572

Blok  4 360,6 42600,00 15.358

Blok  5 283,9 42600,00 12.094

BLOK   1-5 798,8 42600,00 34.024

DEJANSKA PORABA TOPLOTE

Blok 1-3 5.083.661

Blok  4 17.907.900

Blok  5 21.249.940

BLOK   1-5 44.241.501
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5 EKOLOŠKE OBREMENITVE OKOLJA

5.1 EMISIJE V LETU 2008

5.1.1  Zakonski okvir

V letu 2005 je bila sprejeta Uredba o mejnih vredno-
stih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. 
l. RS, št. 73/05) (v nadaljevanju Uredba 1), ki povze-
ma vsebino Direktive Evropskega parlamenta in Sve-
ta 2001/80/ES o omejevanju emisij nekaterih one-
snaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav (UL L 309, 
27/11/2001 in L 319, 13/11/2002). 

Po definiciji Uredbe 1 je velika kurilna naprava na-
prava, ki je namenjena proizvodnji energije in kate-
re vhodna toplotna moč (VTM) je večja ali enaka 50 
MW. Eno veliko kurilno napravo lahko sestavlja tudi 
več kurilnih naprav (kotlov), ki odvajajo dimne pline 
skozi skupni odvodnik. Vhodna toplotna moč take 
velike kurilne naprave je enaka seštevku vhodnih to-
plotnih moči posameznih naprav. Pripadajoče mejne 
vrednosti emisij (MVE) posamezne naprave so dolo-
čene na podlagi dobljenega seštevka. 

V TEŠ so tako na osnovi zahtev obravnavane Uredbe 
1 in tehnične izvedbe odvajanja dimnih plinov opre-
deljene tri velike kurilne naprave in sicer:

kotel 2 predstavlja veliko kurilno napravo VKN 1,•	
kotli 1, 3/1, 3/2 in 4 veliko kurilno napravo VKN 2 in•	
kotel 5 veliko kurilno napravo VKN 3.•	

Omenjena razvrstitev se upošteva od leta 2005 dalje.

V letu 2008 sta bili zgrajeni in začeli s poskusnim 
obratovanjem še dve plinski turbini z vhodno toplo-
tno močjo 117 MW:

plinska turbina PT51 je opredeljena kot velika kuril-•	
na naprava VKN 4 in
plinska turbina PT52 predstavlja veliko kurilno na-•	
pravo VKN 5.

Odpadni plini iz kurilnih naprav so onesnaženi s snov-
mi v trdnem, tekočem ali plinastem stanju, pri čemer 
prevladujejo emisije:

žveplovih oksidov  (SO•	
x
, izraženih kot SO

2
), 

dušikovih oksidov (NO•	
x
, izraženih kot NO

2
), 

ogljikovega monoksida (CO) in•	
prahu.•	

V prizadevanjih za obvladovanje klimatskih spre-
memb so pomembne tudi emisije toplogrednih pli-
nov in to prvenstveno ogljikovega dioksida (CO

2
).

Da bi zmanjšali emisije navedenih snovi v zrak, so za 
velike kurilne naprave (v odvisnosti od datuma pri-
dobitve dovoljenja za gradnjo in začetka poskusne-
ga obratovanja, vhodne toplotne moči in vrste gori-
va) določene dovoljene koncentracije SO

2
, NO

x
, CO in 

prahu v dimnih plinih, ki predstavljajo mejne vredno-
sti emisij teh onesnaževal. 

S 1. novembrom 2007 so za obstoječe velike ku-
rilne naprave VKN 1, VKN 2 in VKN 3 TEŠ, to je 
velike kurilne naprave, za katere je bilo izda-
no dovoljenje za gradnjo pred 1. julijem 1987, 
ali če dovoljenje za gradnjo ni bilo izdano, veli-
ke kurilne naprave, ki so začele obratovati pred  
1. julijem 1987, začele veljati mejne vrednosti emisij 
SO

2
, NO

x
, CO in prahu, kot jih določa Uredba 1.

Mejne vrednosti emisij SO
2
, NO

x
, CO in pra-

hu za obstoječe velike kurilne naprave  
pri uporabi različnih vrst goriva od 1.11.2007.

44.
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Snov
Vrsta  

goriva

Mejne vrednosti emisij pri različnih vhodnih toplotnih močeh Pvh (MWte)  (mg/Nm3)

50 < Pvh ≤ 100 100 < Pvh ≤ 300 300 < Pvh ≤ 500 500 < Pvh 

SO
2

trdno 2.000 y = - 4 * x + 2400 y = - 4 * x + 2400 400

tekoče 1.700 1.700 y = - 6,5 * x + 3650 400

plinasto 35 35 35 35

NO
x

trdno 600 600 600 500

tekoče 450 450 450 400

plinasto 300 300 300 200

CO

trdno 250 250 250 250

tekoče 175 175 175 175

plinasto 100 100 100 100

prah

trdno 100 100 100 50

tekoče 50 50 50 50

plinasto 5 5 5 5

Za plinski turbini VKN4 in VKN5, ki sta bili zgrajeni in začeli obratovati v letu 2008 in kot gorivo uporabljata zemeljski plin, so predpisane naslednje mejne vrednosti emisij:

snov MVE računska vsebnost kisika

ogljikov monoksid (CO) 100 mg/m3 15 vol. %

dušikovi oksidi (NO
x
), izraženi kot NO

2
50 mg/m3 15 vol. %

V letu 1997 je bil v TEŠ po zahtevah tedanjih zakon-
skih predpisov, ki pa ostajajo za ta tip velikih kurilnih 
naprav nespremenjeni, vzpostavljen obratovalni mo-
nitoring. Obratovalni monitoring emisij snovi v zrak, 
ki deluje v okviru EIS TEŠ, obsega trajne avtomat-
ske meritve emisijskih koncentracij SO

2
, NO

x
, CO, O

2
 

in skupnega prahu na vseh blokih. Meritve se izva-
jajo na način, ki ga predpisuje Pravilnik o prvih me-
ritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v 
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogo-
jih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/1996) ter nje-
gove kasnejše spremembe in dopolnitve (Ur. l. RS, št. 
71/2000, 99/2001, 17/2003). Na njegovi osnovi se iz-
vajajo tudi občasne meritve nekaterih spojin, kot so 
SO

3
, H

2
S, HCl, HF, dioksini in furani ter nekatere težke 

kovine. Skladno z zahtevami zakonodaje se spremlja-
jo tudi emisije ogljikovega dioksida. V letu 2008 je bil 
Pravilnik ponovno spremenjen in dopolnjen (Ur. l. RS, 
št. 105/2008), vendar njegova določila veljajo šele od 
1. januarja 2009 dalje.

5.1.2 Zmanjšanje emisi j

Uspešno izvedeni okoljevarstveni ukrepi iz preteklih 
let so v TE-Šoštanj omogočili ponovno zmanjšanje 
emisij iz naslova dimnih plinov na večini velikih ku-
rilnih naprav.  

Na vseh smo uspeli obdržati letna in mesečna povpre-
čja onesnaževal kot so NO

x
, CO, SO

2
 in prahu  pod mej-

nimi emisijskimi vrednostmi. Znotraj dovoljene tole-
rance 120 h tako imenovanega statusa izpada čistilnih 
naprav  so obratovale vse velike kurilne naprave.  

Tudi na veliki kurilni  napravi 1, ki je sicer obratovala le 
115 dni, preostali čas pa je bila v hladni rezervi, v tem 
letu ne beležimo več nedovoljenih prekoračitev.

Kljub sicer ugodnim rezultatom pa je vseeno potreb-
no opozoriti na povečano prašnost ob zaustavitvah 
VKN 2 in 3. Znano je, da elektrofiltri obratujejo slab-
še, če dimni plini ne vsebujejo SO

3
, in takšno stanje 

je prisotno ob prisilnem hlajenju kotla, ki je nujno za 



- bi lTEŠ 2008 -

46.

varna vzdrževalna dela. V tem letu smo si tako nabra-
li  53 h statusa izpada čistilne naprave za prašne del-
ce na VKN 2. Ker zaradi drugačnega pristopa na VKN 
3 podatkov ob zaustavitvi ni, tega statusa na VKN 3 
nismo spremljali. Po podrobnejši analizi pa smo ko-
nec leta ugotovili, da je stanje podobno. Problemati-
ko smo na VKN 2 začeli reševati relativno zgodaj in si-
cer z zmanjšanim pretokom zraka pri hlajenju. Ker pa 
poskusi niso dali zadovoljivih rezultatov bo potreb-
no v naslednjem obdobju pristopiti k iskanju drugih 
rešitev.  

Tudi na dveh novih kurilnih napravah in sicer VKN 4 
(plinska turbina 1) in VKN 5 (plinska turbina 2), kjer 
kontinuirano merimo NO

x
 in CO, ni bilo prekomernih 

emisij.

Na področju emisije CO
2
 in s tem prispevka h global-

nemu segrevanju okolja, je bilo tudi to leto podob-
no lanskemu. Smo pa v tem letu proizvedli tudi 3,4 % 
električne energije iz CO

2
 nevtralne biomase. Število 

podeljenih kuponov je bilo  seveda vseeno premajh-
no in jih je bilo potrebno dokupiti. Cene po prvem tr-
govalnem obdobju so sprva zelo narasle kasneje pa 
sicer nekoliko padle. K ugodnejšim cenam v zadnjem 
obdobju je prispevala svetovna recesija. Kljub temu 
se s tem ni za slepiti, saj je Evropski parlament spre-
jel zelo ambiciozen podnebno energetski sveženj v 
katerem je predvideno dodatno znižanje emisij CO

2
 

v EU za 20 % oziroma do 30 % znižanje, če bi se k zni-
ževanju pridružile najpomembnejše neevropske dr-
žave. Kakor koli že, odločitev za nov visoko učinkovit 
blok 6 je pravočasna, saj bo obdobje po 2012 kmalu 
nastopilo. V TE Šoštanj bomo lahko z njim proizvedli 
30 % več energije ob isti količini CO

2
 ali pa  enako ko-

ličino energije ob 30 % zmanjšanju CO
2
, karkoli bo v 

tistem trenutku potrebno.

Na podlagi meritev obratovalnega monitoringa emi-
sij snovi v zrak se da torej razbrati, da so se v letu 2008 
v primerjavi s prejšnjim letom emisije ponovno zniža-
le. Podrobnejše ugotovitve so naslednje:

emitirane količine žveplovega dioksida so v letu •	
2008 dosegle minimum, saj so najmanjše v celotni 
zgodovini obratovanja TEŠ, 
enako velja za emisije dušikovih oksidov, ki se je v •	
primerjavi s prejšnjim letom znižala in je ravno tako 
najmanjša od časov, ko obratujejo vse obstoječe 
velike kurilne naprave,
v primerjavi s predhodnim letom so se zmanjšale •	
tudi emisije prahu,
emisija ogljikovega monoksida pa je bila nekoliko •	
višja kot v preteklem letu. 

Pregled porabe aditiva ter emisije snovi v zrak v TE Šoštanj v letu 2008 (t)

 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Skupaj

Aditiv 15569 15265 13761 15409 12438 12167 13833 12929 16903 17434 13461 14856 174025

SO
2

423 427 416 460 368 337 414 330 357 387 321 351 4592

NOx 755 768 759 825 670 671 695 599 709 714 592 623 8380

Prah 17 16 17 19 16 17 18 17 20 22 17 20 216

CO 164 176 186 187 119 106 91 76 106 98 88 93 1489

CO
2

455182 438185 408682 433826 348061 384412 403947 370210 429990 421219 336806 367650 4749069
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Poraba aditiva v TE Šoštanj v letu 2008
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Pregled emisije CO
2
 v zrak v TE Šoštanj v letu 2008 (t)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Skupaj

Pr
em

og

VKN 1 18769 0 0 0 0 5285 20784 10116 19847 9377 0 0 84178

VKN 2 209107 246980 210999 240620 188543 176765 182190 167977 176489 187104 164728 190425 2341929

VKN 3 220326 184391 191460 185660 143687 185536 191422 185672 214400 206372 165222 169682 2243831

Skupaj premog 470217 414189 480967 402395 280280 264492 427250 404166 360709 418503 422259 473702 4819129

EL olje 130 98 168 155 316 163 246 258 223 224 199 381 2560

ZP 0 0 0 611 10042 11309 3217 498 11594 10471 734 625  

Aditiv 6850 6717 6055 6780 5473 5353 6087 5689 7437 7671 5923 6537 76571

Skupaj 455182 438185 408682 433826 348061 384412 403947 370210 429990 421219 336806 367650 4749069
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Tabela za izdelavo diagrama »Emisije CO2 v letu 2008«

Pregled emisije CO
2
 v zrak v TE Šoštanj v letu 2008 (t)

 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Skupaj

VKN 1 18784 0 0 0 0 5293 20824 10137 19881 9394 0 0 84313

VKN 2 212559 250228 214008 244111 191477 179394 185133 170767 180227 190773 167731 194020 2380429

VKN 3 223840 187957 194674 189104 146542 188416 194773 188807 218287 210581 168341 173005 2284327

VKN 4 0 0 0 611 10042 11309 3217 498 4303 2207 431 485 33103

VKN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7291 8264 303 140 15998

Skupaj 455182 438185 408682 433826 348061 384412 403947 370210 429990 421219 336806 367650 4798170
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5.1.3 Predelava mesno kostne in perne moke

V TE Šoštanj sosežiganja mesno kostne moke nismo več izvajali. 

5.1.4 Izvlečki iz emisi jskih poroči l  od leta 1990 do leta 2008

Pregled porabe aditiva ter emisij snovi v zrak od leta 1990 do leta 2008 (t)

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Aditiv 0 0 45000 35253 36581 68171 67731 76811 63968

SO
2

93021 80459 80056 86147 80595 51701 51826 53110 55052

NO
x

13278 10826 10492 11571 11333 10119 10163 11580 11963

Prah 5731 7495 6085 8121 4918 2765 1844 2376 2317

CO 507 439 505 522 480 761 626 738 734

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Aditiv 79448 83455 137178 132062 158548 165345 177476 171800 194402

SO
2

47665 44254 18071 22871 13334 7951 10341 6190 5285

NO
x

9096 10379 11403 12779 10936 8877 9054 9130 8450

Prah 1078 460 467 632 480 419 332 158 254

CO 589 541 693 931 1033 1300 1236 1294 1254

2008

Aditiv 174025

SO
2

4592

NO
x

8380

Prah 216

CO 1489
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Emisija SO
2
; TE Šoštanj 1990 - 2008

Emisija NOx TE Šoštanj 1990 – 2008
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Emisije ogljikovega dioksida v TE Šoštanj v obdobju od leta 2000 do leta 2008

 LETO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pr
em

og

Blok 1-3 490948 660056 1017690 875338 720860     

Blok 4 1329282 1527161 1508149 1630796 1579621     

Blok 5 1736249 1963295 2152163 1787454 2160009     

VKN 1 223319 173728 180148 84178

VKN 2 2073089 2237407 2344166 2341929

VKN 3 2244808 2172054 2294815 2243831

Skupaj 3556480 4150513 4678002 4293588 4460490 4541216 4583189 4819129 4819129

EL olje 471 329 660 596 655 1450 2303 1937 2560

S olje 2.166 2305 3598 3486 2979 1878 1346 286

ZP 49101

Aditiv 36.820 59943 58216 68981 72752 78089 75592 85537 76571

SKUPAJ 3.595.937 4213090 4740476 4366652 4536876 4622632 4662431 4906889 4798170

 

Emisija CO2 TE Šoštanj 2000 – 2008
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Količina pepela iz premoga in aditiva ter sadre v TEŠ od leta 1990 do leta 2008 (t)

LETO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

PEPEL P 1-3 134487 116556 110710 71712 91821 73486 106272 96434 131410 128645

PEPEL P 4 283283 162748 252696 247462 179956 280687 233372 315271 300216 322389

PEPELP 5 334901 376722 330274 388913 361778 239771 343866 395264 379606 289328

SKUPAJ 752671 656026 693679 708087 633555 593945 683510 806970 811232 740361

PEPEL A 0 0 33750 26440 27436 19331 12418 9404 9083 9646

SADRA 4 0 0 0 0 0 153261 121156 99630 159389 196077

          

LETO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

PEPEL P 1-3 99161 111149 149789 132831 110497 117153 92646 93975 68307

PEPEL P 4 274903 260690 233142 256425 248387 206411 196551 235137 246095

PEPEL P 5 355895 339764 324258 279764 338079 316209 258001 230529 294647

 SKUPAJ 729959 711603 707188 669019 696963 639773 547198 559642 609049

PEPEL A 7435 1474 3738 4515 2166 3979 3782 3572 842

SADRA 4&5 217748 359624 400144 390656 384473 306199 377592 339565 421045

Legenda:  PEPEL P….pepel iz premoga    PEPEL A….pepel iz aditiva 

Količina pepela iz premoga in aditiva ter sadre TEŠ 1990 - 2008
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Količina vgrajenega pepela in produkta TE Šoštanj 1990 – 2008
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5.2 KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA V OKOLICI TE ŠOŠTANJ

V okolici TE Šoštanj se v okviru EIS TEŠ na 9 merilnih 
mestih redno spremlja kakovost zunanjega zraka. Stal-
na merilna mesta so naslednja: Šoštanj, Topolšica, Za-
vodnje, Graška gora, Velenje, Veliki Vrh, Pesje in Škale. 
V letu 2008 so se meritve izvajale tudi z mobilno po-
stajo, ki se je nahajala na merilnem mestu Skorno. Mo-
nitoring stalnih meritev kakovosti zunanjega zraka EIS 
TEŠ obsega:

koncentracije SO•	
2
 na vseh merilnih mestih,

koncentracije NO•	
x
 in NO

2
 na merilnem mestu Zavo-

dnje in Škale,
koncentracije O•	

3
 na merilnem mestu Zavodnje, Vele-

nje in mobilna postaja,
koncentracije delcev PM•	

10
 na merilnih mestih Pesje, 

Škale in mobilna postaja,
koncentracije prašnih usedlin na vseh stalnih meril-•	
nih mestih EIS TEŠ in deponiji premoga Pesje,

monitoring kakovosti padavin na vseh stalnih meril-•	
nih mestih EIS TEŠ in deponiji premoga Pesje,
monitoring meteoroloških parametrov na vseh me-•	
rilnih mestih,
radioaktivnost na merilnem mestu Šoštanj.•	

Vse meritve potekajo pod stalnim strokovnim nadzo-
rom. Za pravilnost in kakovost podatkov skrbi EIMV kot 
pooblaščena inštitucija za energetiko. Na EIMV se izve-
dejo tudi redne kalibracije merilne opreme in kemijske 
analize padavin in usedlin.

Okolica TEŠ je bila v preteklosti zaradi emisij iz elektrar-
ne najbolj obremenjena z žveplovim dioksidom. Dol-
goletni niz meritev ekološkega informacijskega siste-
ma po letu 1995, ko je bila zgrajena razžveplovalna na-
prava na bloku 4, izkazuje opazno izboljšanje kakovo-
sti zunanjega zraka zaradi onesnaženosti z SO

2
. Doda-

tno izboljšanje je vidno po letu 2000, ko je začela delo-
vati čistilna naprava na bloku 5. V zadnjih letih se pre-
visoke koncentracije SO

2
 v zunanjem zraku pojavljajo 

le občasno in za kratek čas. Podobno kot emisije žve-
plovega dioksida in prahu so upadle, vendar v manjši 
meri, tudi emisije dušikovih oksidov. Tudi ta prispevek 
je viden v izboljšanju kakovosti okoliškega zraka oziro-
ma v zmanjšanju koncentracij NO

x
 v zunanjem zraku.

5.2.1  Ukrepanja ob 
povečanih imisi jah

V letu 2008 imisijskega navodila praktično nismo zao-
strovali.  Kljub temu, predvsem pa s hladno rezervo blo-
ka 2, smo uspeli ponovno zmanjšati tudi število prekora-
čitev imisijskih koncentracij žveplovega dioksida v zraku 
na najbolj izpostavljenih lokacijah v okolici našega pod-
jetja. Toleranca 24 h prekoračitev praktično na nobeni 
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lokaciji ni presežana že drugo leto zapored. Prišlo je tudi  
do drastičnega znižanja letne koncentarcije SO

2
 na Veli-

kem vrhu, ki je prejšnja leta še edini izstopal po velikosti vrednosti od ostalih lokacij. V tem letu je pristal na vre-
dnosti 8 μg/m3 .

ŠTEVILO TERMINOV S PRESEŽENIMI KONCENTRACIJAMI

LETO 2008 nad MVU AV nad MVD podatkov

SO
2

urne vr. 3-urne vr. dnevne vr. %

ŠOŠTANJ 1 0 0 96

TOPOLŠICA 0 0 0 95

ZAVODNJE 0 0 0 95

GRAŠKA GORA 0 0 0 95

VELENJE 0 0 0 95

LOKOVICA - VELIKI VRH 6 0 0 95

ŠKALE 0 0 0 95

PESJE 0 0 0 94

MOBILNA POSTAJA 0 0 0 95

LETO 2008 nad MVU AV nad MVD podatkov

NO
2
, PM

10
urne vr. 3-urne vr. dnevne vr. %

ZAVODNJE NO
2

0 0 - 93

ŠKALE NO
2

0 0 - 94

ŠKALE delci PM
10

- - 12 96

PESJE delci PM
10

- - 10 98

MOBILNA P.delci PM
10

- - 5 92

LETO 2008 nad OV nad AV nad VZL podatkov
O

3
urne vr. urne vr. 8-urne vr. %

ZAVODNJE 0 0 12 95

VELENJE 0 0 7 93

MOBILNA POSTAJA 0 0 38 95

Mejna koncentracija SO
2
 za varstvo ekosistemov

(20 µg/m3)

Srednja koncentracija v obdobju od 1. oktobra 2007 

do 31. marca 2008 (µg/m3)

ŠOŠTANJ 4

TOPOLŠICA 3

ZAVODNJE 7

GRAŠKA GORA 6

VELENJE 4

LOKOVICA -VELIKI VRH 12

PESJE 4

ŠKALE 7

MOBILNA POSTAJA 5

Mejna koncentracija NO
X
 

 za varstvo rastlin v naravnem okolju (30 µg/m3)

Srednja koncentracija v obdobju od 1. oktobra 2007 

do 31. marca 2008 (µg/m3)

ZAVODNJE 12

ŠKALE 16

Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, del-
cih ..., Ur.l. RS, št.52/2002, 18/2003, 41/2004, 121/06

Uredba o ozonu v zunanjem zraku, Ur.l. RS, št. 8/2003, 
41/2004
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Koncentracije SO2 v zunanjem 
zraku

Iz pregleda izmerjenih koncentracij SO
2
 v zunanjem 

zraku tudi v letu 2008 ugotavljamo trend zniževanja 
koncentracij SO

2
, ki se je pojavil po izgradnji čistilnih 

naprav na blokih 4 in 5 in ukrepih ob povišanih kon-

centracijah v okolici TEŠ. Z zmanjšanjem emisij SO
2
 so 

koncentracije SO
2
 v okolici TEŠ ustrezno nižje in ima-

jo vpliv na manjšo površino. Iz podanih rezultatov 
meritev je razvidno, da na nobeni lokaciji letna kon-
centracija SO

2
 ni presegla mejne vrednosti 20 µg/m3. 

Najvišje urne in dnevne koncentracije SO
2
 so nekaj-

krat presegle mejne vrednosti na merilnih mestih Šo-

štanj in Lokovica-Veliki Vrh, vendar so trajale kratek 
čas. Število terminov s preseženimi koncentracijami 
SO

2
 je bilo na vseh merilnih mestih manjše kot v letu 

2007 in predhodnih letih.

Pregled srednjih letnih koncentracij  SO2 na merilnih mestih TEŠ (µg/m3)

LETO ŠOŠTANJ TOPOLŠICA ZAVODNJE GRAŠKA GORA VELENJE VELIKI VRH PESJE ŠKALE MOBILNA POSTAJA

1992 53 58 55 42 20 76 - - -

1993 51 55 47 47 20 58 - - -

1994 41 34 49 50 13 53 - - -

1995 29 20 26 27 6 49 - - -

1996 34 20 33 28 10 57 - - -

1997 29 18 42 36 11 53 - - -

1998 44 20 43 32 10 63 - - -

1999 42 17 42 32 10 72 - 16 -

2000 52 18 31 34 7 56 - 19 -

2001 50 11 20 15 5 51 - 11 -

2002 38 14 19 16 7 51 8 12 -

2003 24 16 15 10 8 45 15 12 9

2004 13 6 8 6 6 30 7 8 7

2005 11 5 12 6 4 33 6 8 5

2006 8 4 7 6 5 20 4 3 6

2007 9 3 7 5 4 14 5 4 6

2008 6 2 4 4 5 8 4 6 3
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Pregled maksimalnih dnevnih koncentracij  SO2 na merilnih mestih TEŠ (µg/m3)

LETO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ŠOŠTANJ 430 420 552 472 589 381 471 281 366 453 560 525 538 288 165 116 308 78 54

TOPOLŠICA 490 410 601 335 313 132 164 149 184 184 255 84 243 82 102 42 29 22 26

ZAVODNJE 500 520 422 459 734 224 326 497 401 1046 344 138 427 182 72 221 85 49 40

GRAŠKA GORA 370 320 410 382 441 240 177 366 268 300 343 126 192 88 99 59 55 72 30

VELENJE 380 150 297 196 144 74 91 127 113 212 60 54 55 66 64 27 24 26 22

LOKOVICA - VELIKI VRH 490 500 720 380 287 353 446 368 472 556 383 266 348 413 263 191 105 72 101

PESJE - - - - - - - - - - - - - 82 55 31 31 29 31

ŠKALE - - - - - - - - - - - - - 75 55 66 41 33 19

MOBILNA POSTAJA - - - - - - - - - - - - - - - 28 40 30 16

Pregled maksimalnih urnih koncentracij  SO2 na merilnih mestih TEŠ (µg/m3)

LETO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ŠOŠTANJ 3300 3380 2558 2438 2940 1945 1412 1536 1495 2466 2855 2099 2000 1392 937 642 1028 643 360

TOPOLŠICA 1830 3720 2169 2431 1591 878 1107 1050 1245 1345 987 835 1350 812 291 284 288 144 211

ZAVODNJE 2270 3070 1628 3612 2431 1242 1131 2154 2255 1963 1198 954 1536 947 680 1106 731 252 164

GRAŠKA GORA 2210 1240 3191 2044 2482 990 1270 1579 1076 1844 1505 990 1024 824 463 497 175 509 242

VELENJE 1550 1140 1461 1255 820 261 578 672 1316 709 563 228 725 361 164 210 86 87 151

LOKOVICA -VELIKI VRH 2200 2080 2016 1448 1226 1493 1543 1720 1530 2257 1687 1569 1450 1320 1329 1110 771 535 561

PESJE - - - - - - - - - - - - - 495 198 256 162 118 192

ŠKALE - - - - - - - - - - - - - 396 220 262 184 100 161

MOBILNA POSTAJA - - - - - - - - - - - - - - - 207 279 147 237

5.2.3 Koncentraci je NO2 in 
NOx v zunanjem zraku

Koncentracije NO
2
 in vsoto vseh dušikovih oksidov 

NO
x
 v zunanjem zraku merimo stalno na merilnem 

mestu Zavodnje in od leta 1999 tudi na merilnem 
mestu Škale. Iz večletnih podatkov lahko ugotovimo, 
da so koncentracije NO

2
 in NO

x
 na tem območju zelo 

nizke in ne presegajo mejnih vrednosti. V letu 2008 

so koncentracije NO
2
 in NO

x
 v zunanjem zraku ostale 

na enaki ravni kot prejšnja leta.
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Pregled srednjih letnih koncentracij  NO2 na merilnih mestih TEŠ (µg/m3)

LETO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ZAVODNJE * 2 * 1 * 3 6 13 9 5 7 7 6 7 4 6 6 5 3 3 6 3

ŠKALE - - - - - - - - - 8 8 5 14 8 9 5 8 11 9

* Razpoložljivost podatkov je manjša od zakonsko določene vrednosti

Pregled srednjih letnih koncentracij  NOx na merilnih mestih TEŠ (µg/m3)

LETO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ZAVODNJE * 4 * 1 * 3 6 14 10 6 9 8 7 9 5 8 7 7 5 5 7 5

ŠKALE - - - - - - - - - 9 9 7 16 11 10 6 10 13 10

* Razpoložljivost podatkov je manjša od zakonsko določene vrednosti

Maksimalne dnevne koncentracije NO2 na merilnih mestih TEŠ (µg/m3)

LETO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ZAVODNJE 7 7 14 39 103 71 34 37 31 42 45 33 42 31 57 44 38 72 28

ŠKALE - - - - - - - - - 28 35 31 42 41 33 36 46 52 29

Maksimalne urne koncentracije NOx na merilnih mestih TEŠ (µg/m3)

LETO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ZAVODNJE 26 28 42 129 198 153 69 73 91 72 82 210 298 222 265 199 324 319 219

ŠKALE - - - - - - - - - 161 158 118 162 131 171 117 100 154 123

5.2.4 Koncentraci je O3 v 
zunanjem zraku

Ozon nima lastnega vira emisije. V zraku nastaja kot 
produkt vrste verižnih fotokemijskih reakcij. Kot se-
kundarni onesnaževalec zraka je dober indikator fo-

tokemijske reaktivnosti v onesnaženi atmosferi, ki lah-
ko povzroči veliko škode na vegetaciji in kvarno vpli-
va na zdravje prebivalstva. V Sloveniji je velik del viso-
kih koncentracij O

3
 posledica daljinskega prenosa.

Koncentracije ozona v zunanjem zraku stalno me-
rimo samo na merilnih mestih Zavodnje, Velenje in 
z mobilno postajo. Zadnja leta se pojavljajo na tem 
območju, kakor tudi drugod po Sloveniji, zelo visoke 
koncentracije O

3
, ki presegajo predpisane mejne vre-

dnosti. Iz zbranih podatkov je razvidno, da v zadnjih 
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letih koncentracije O
3
 ne kažejo trenda naraščanja. V 

letu 2008 so najvišje urne koncentracije O
3
 zaradi vre-

menskih razmer primerljive z letom 2004 ter celo niž- je kot v prejšnjih letih. Ciljna vrednost za varovanje 
zdravja ljudi je bila večkrat presežena. 

Pregled srednjih letnih koncentracij O3 na merilnih mestih TEŠ (µg/m3)

LETO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ZAVODNJE * 80 80 * 85 79 * 78 71 66 72 72 64 58 75 66 78 64 75 76 71 65

VELENJE - - - - - - - 35 43 41 38 39 53 55 43 46 54 51 42

MOBILNA POSTAJA - - - - - - - - - - - - - - - 51 69 68 68

* Razpoložljivost podatkov je manjša od zakonsko določene vrednosti

Maksimalne urne koncentracije O3 na merilnih mestih TEŠ (µg/m3)

LETO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ZAVODNJE 210 190 202 204 194 170 189 164 164 170 152 171 145 173 148 187 179 182 148

VELENJE - - - - - - - 122 176 163 170 141 184 191 141 147 205 218 142

MOBILNA POSTAJA - - - - - - - - - - - - - - - 157 195 187 167

5.2.5 Koncentraci je delcev 
PM10 v zunanjem zraku

Delci PM
10

 so delci, manjši od 10 mikrometrov. Delci 
PM

10
 lahko prodrejo globoko v dihalne organe. Zanje 

je predpisana dnevna mejna vrednost 50 µg/m3 in le-

tna mejna vrednost 40 µg/m3, ki velja od 1. januarja 
2005 dalje.

V letu 2008 so bile merjene koncentracije delcev PM
10

 
na deponiji premoga Pesje, v Škalah in z mobilno po-
stajo. Iz rezultatov celoletnih meritev delcev PM

10
 lah-

ko ugotovimo, da je onesnaženost zraka z delci PM
10

 

v sprejemljivih mejah, saj letne koncentracije delcev 
PM

10
 dosežejo le dobro polovico predpisane mejne 

vrednosti. Na vseh treh merilnih lokacijah v letu 2008 
število prekoračitev dnevne mejne vrednosti (50 µg/
m3) ni preseglo dovoljenega števila 35 prekoračitev v 
koledarskem letu.

Koncentracije delcev PM10 na merilnih mestih TEŠ (µg/m3)

LETO 2004 2005 2006 2007
letna 

koncentracija

maksimalna dnevna 

koncentracija

letna 

koncentracija

maksimalna dnevna 

koncentracija

letna 

koncentracija

maksimalna dnevna 

koncentracija

letna 

koncentracija

maksimalna dnevna 

koncentracija

PESJE 19 72 26 163 27 105 21 100

ŠKALE 18 57 25 163 23 113 24 96

MOBILNA POSTAJA - - 27 171 23 304 22 90
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LETO 2008

letna koncentracija
maksimalna dnevna 

koncentracija

PESJE 21 86

ŠKALE 22 102

MOBILNA POSTAJA 19 90

5.2.6 Prašne usedline

Koncentracije prašnih usedlin stalno merimo na sed-
mih merilnih mestih EIS TEŠ in na deponiji premoga 
Pesje. 

Z Uredbo o mejnih opozorilnih in kritičnih imisijskih 
vrednosti snovi v zrak (Uradni list RS, št.73/94) so bile 
določene sledeče mejne vrednosti:

mejne mesečne vrednosti 350 mg/m•	 2.dan in
letne mejne vrednosti prašnih usedlin  •	
200 mg/m2.dan.

Maksimalne mesečne koncentracije skupnih prašnih usedlin (mg/m2.dan)

LETO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ŠOŠTANJ 85,73 141,40 249,53 103,33 152,80 33,83 32,23 99,33 77,67 109,33 60,67 68,93 88,67 108,07

TOPOLŠICA 123,73 54,93 79,47 61,33 57,13 18,17 18,10 90,80 124,00 59,67 62,00 75,93 35,33 41,33

ZAVODNJE 104,40 63,47 56,20 36,67 106,67 17,33 18,00 102,00 76,00 50,53 58,00 55,00 52,27 43,60

GRAŠKA GORA 69,13 60,93 69,13 64,13 41,13 25,73 19,47 93,33 74,67 65,67 73,33 54,67 54,00 34,67

VELENJE 40,07 104,80 74,67 38,47 49,27 22,20 19,90 98,00 66,67 82,00 64,33 93,33 60,67 46,00

LOKOVICA- VELIKI VRH 41,93 45,73 81,67 48,00 87,33 20,67 25,47 103,00 66,33 61,87 46,67 58,00 47,13 36,00

DEPONIJA PESJE 94,00 84,00 116,07 84,13 48,73 40,67 24,20 110,60 64,33 64,53 66,67 110,67 37,87 40,67

ŠKALE - - - 83,33 40,07 99,00 71,00 98,67 60,00 65,33 60,33 43,33 60,67 40,13

Koncentracije skupnih prašnih usedlin v letu 2008 (mg/m2.dan)

MESEC JAN. FEB. MAR. APR. MAJ JUN. JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC.

ŠOŠTANJ 21,80 33,00 56,20 54,00 23,00 20,00 47,07 108,07 21,33 34,33 20,00 29,33

TOPOLŠICA 12,93 19,33 41,33 3,53 17,67 12,33 13,80 16,07 18,67 14,80 8,00 8,67

ZAVODNJE 6,67 43,60 33,07 6,13 13,00 30,67 14,33 17,67 17,33 3,40 40,67 31,53

GRAŠKA GORA 12,47 25,13 34,67 16,87 34,00 10,67 22,80 29,93 12,27 5,27 18,67 11,13

VELENJE 13,53 2,33 46,00 31,53 23,73 20,00 30,40 40,40 8,93 20,00 17,67 32,33

LOKOVICA - VELIKI VRH 15,33 12,67 36,00 5,80 13,33 13,33 18,67 25,67 14,40 4,80 2,67 26,67

DEPONIJA PESJE 17,20 12,73 40,67 5,73 16,73 10,67 21,60 36,60 23,47 13,33 15,33 37,33

ŠKALE 10,13 23,13 23,33 14,20 26,00 14,20 40,13 32,67 10,60 12,67 8,67 7,60
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5.2.7 Koncentraci je težkih 
kovin v prašnih usedlinah

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih 
vrednostih snovi v zraku (Ur. l. RS, št. 73/1994), ki je 

prenehala veljati 08.08.2007, je določala letne mejne 
vrednosti za težke kovine svinec, kadmij in cink v pra-
šnih usedlinah. Letne mejne vrednosti so bile nasle-
dnje:

svinec: 100 μg/m•	 2.dan,

kadmij: 2 μg/m•	 2.dan,
cink:     400 μg/m•	 2.dan. 

Srednje letne koncentracije težkih kovin v prašnih usedlinah v letu 2008

Pb (μg/m2.dan) Cd (μg/m2.dan) Zn (μg/m2.dan)

ŠOŠTANJ 6,16 0,30 36,57

TOPOLŠICA 5,51 >0,33 30,59

ZAVODNJE 4,54 0,14 29,54

GRAŠKA GORA 6,29 <0,32 23,23

VELENJE 3,20 0,02 26,29

LOKOVICA - VELIKI VRH 3,70 <0,33 27,05

Iz rezultatov analiz težkih kovin v prašnih usedlinah je 
razvidno, da v letu 2008 letne depozicije Pb, Cd in Zn 
na nobenem merilnem mestu niso prekoračile mejne 
vrednosti iz Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih 
imisijskih vrednostih snovi v zraku, ki je bila v veljavi 
do 8. avgusta 2007.

5.2.8 Kakovost padavin

Kemijska sestava padavin je dober pokazatelj splo-
šne onesnaženosti zraka določenega področja in 
vpliva transporta onesnaženih zračnih mas. V okviru 
monitoringa padavin določamo v mesečnih vzorcih 
padavin naslednje parametre:

pH (kislost padavin),•	

prevodnost,•	
koncentracije nitratov,•	
koncentracije sulfatov,•	
koncentracije kloridov,•	
koncentracije amoniaka,•	
kovine Ca, Mg, Na, K in•	
usedline in težke kovine v usedlinah Pb, Zn, Cd, za •	
katere so predpisane mejne vrednosti.

V poročilu za leto 2008 podajamo podatke za najbolj 
značilne parametre, ki se jih določa v vzorcih pada-
vin:

pH kot merilo kislosti padavin in•	
koncentracije sulfatov in nitratov.•	

5.2.8.1  Kislost padavin

Po mednarodnem dogovoru so kisle padavine vse ti-
ste, ki imajo pH vrednost nižjo od 5,6. V okolici TEŠ se 
po posameznih merilnih mestih pH vrednost pada-
vin precej razlikuje. Kislost padavin narašča z oddalje-
nostjo od termoelektrarne. V bližini termoelektrarne 
se redko pojavijo kisle padavine, ker je v zraku vedno 
nekaj najfinejših delcev pepela in prahu, ki dviguje 
pH padavin. V letu 2008 so se kisle padavine pojavile 
le enkrat na lokaciji merilne postaje Topolšica.
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Kislost padavin – število kislih vzorcev padavin in najnižji  pH

Število kislih vzorcev

LETO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ŠOŠTANJ 0 1 0 3 2 2 5 2 1 1 0 0 0 0

TOPOLŠICA 3 5 3 6 4 2 5 2 3 0 1 0 0 1

ZAVODNJE 8 10 6 9 6 3 4 4 5 0 1 0 0 0

GRAŠKA GORA 3 6 2 4 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0

VELENJE 0 4 2 3 2 0 2 2 2 0 0 1 0 0

LOKOVICA - VELIKI VRH 8 10 9 9 4 4 8 5 4 0 1 1 0 0

PESJE - - 1 1 0 1 5 3 1 0 1 0 0 0

SKUPAJ 22 36 23 35 18 12 31 20 18 1 5 2 0 1

Najnižji pH

LETO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ŠOŠTANJ 5,66 5,48 5,78 4,69 5,23 4,43 4,73 5,50 5,00 5,60 5,85 5,81 6,05 6,00

TOPOLŠICA 5,10 4,74 4,25 4,71 4,59 5,08 3,54 5,20 5,10 5,96 5,34 5,91 5,88 5,40

ZAVODNJE 4,58 4,50 4,29 4,36 4,61 5,16 3,54 4,45 4,80 5,85 5,54 5,70 6,00 6,00

GRAŠKA GORA 4,49 5,06 4,22 4,76 5,78 5,84 5,34 5,30 5,00 5,90 5,44 6,02 6,00 6,05

VELENJE 5,64 4,88 4,54 5,14 5,12 5,89 5,03 5,50 5,00 5,85 6,00 5,50 6,00 5,95

LOKOVICA - VELIKI VRH 4,09 4,05 4,38 4,02 4,45 5,17 4,01 4,10 4,80 5,95 5,16 5,40 5,85 6,00

PESJE - - 4,86 4,96 6,04 5,50 4,75 5,10 4,80 5,84 5,53 6,00 5,90 6,10

SKUPAJ 5,66 5,48 5,78 4,69 5,23 4,43 4,73 5,50 5,00 5,60 5,85 5,81 6,05 6,00

pH vrednost padavin v letu 2008

MESECI ŠOŠTANJ TOPOLŠICA ZAVODNJE GRAŠKA G. VELENJE
LOKOVICA - 

VELIKI V.
PESJE ŠKALE

  1 6,38 6,16 6,00 6,40 6,10 6,05 6,28 6,16

  2 6,66 6,75 6,64 6,77 6,77 6,80 6,78 6,56

  3 6,00 6,25 6,01 6,30 5,95 6,00 6,11 6,27

  4 6,36 6,24 6,20 6,20 6,70 6,60 6,51 6,15

  5 6,26 6,15 6,21 6,28 6,30 6,23 6,10 6,31

  6 6,15 6,25 6,20 6,27 6,20 6,40 6,20 6,00

  7 6,40 6,50 6,65 6,45 6,20 6,70 6,66 6,38

  8 6,50 6,00 6,10 6,61 6,71 6,60 6,89 6,70
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  9 6,45 6,14 6,15 6,12 6,15 6,23 6,20 6,00

10 6,45 6,00 6,10 6,40 6,47 6,50 6,20 6,60

11 6,34 5,40 6,49 6,05 6,80 6,60 6,15 6,20

12 6,36 6,00 6,30 6,34 6,12 6,20 6,45 6,28

5.2.8.2 Koncentraci je sulfatov in nitratov v padavinah

Sulfati in nitrati so končni produkti oksidacije SO
2
 in 

NO
x
 in so glavni povzročitelji kislih padavin. V okoli-

ci TEŠ so bile v padavinah vsa leta povišane koncen-

tracije sulfatov in nitratov. Zadnja leta smo v svetu in 
pri nas zasledili rahel padec koncentracij sulfatov v 

padavinah in skupnih depozicijah sulfatov na povr-
šino tal. 

Letne koncentracije sulfatov in nitratov (mg/m2.dan)

KONCENTRACIJE SULFATOV (mg/m2/dan)

LETO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ŠOŠTANJ 17,50 26,47 22,74 18,34 14,16 14,15 12,68 17,82 10,46 13,68 12,14 10,08 11,55 10,46

TOPOLŠICA 13,26 15,90 12,62 13,04 11,23 9,90 11,02 13,25 10,64 13,90 10,72 12,15 10,26 10,34

ZAVODNJE 14,04 17,45 11,48 12,69 13,23 11,82 13,21 13,10 10,47 13,06 12,00 9,87 11,94 10,72

GRAŠKA GORA 10,84 14,98 11,19 12,19 9,79 8,83 9,94 10,22 9,68 11,83 10,55 8,53 7,83 10,09

VELENJE 9,28 15,25 11,24 10,85 9,04 8,52 9,77 11,27 8,05 9,81 9,99 7,20 8,20 10,71

LOKOVICA - VELIKI VRH 17,38 19,30 17,06 13,23 13,55 11,46 11,52 13,83 9,34 11,75 11,06 8,43 11,75 9,12

PESJE - - 11,07 11,54 10,01 11,92 10,63 17,07 11,31 14,08 12,37 10,64 10,67 11,51

KONCENTRACIJE NITRATOV (mg/m2.dan)

LETO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ŠOŠTANJ 6,57 7,46 6,50 4,90 4,89 5,53 5,82 8,89 9,54 15,40 11,07 9,52 10,94 10,49

TOPOLŠICA 5,56 6,15 5,41 4,47 5,11 4,14 4,99 9,20 6,16 11,46 5,42 5,32 8,47 8,08

ZAVODNJE 5,49 7,16 3,38 4,65 4,49 4,61 4,67 6,86 7,15 8,24 6,80 5,61 6,74 10,51

GRAŠKA GORA 4,44 5,83 5,37 6,10 5,99 5,90 7,79 8,21 8,94 10,36 9,49 6,56 10,08 8,32

VELENJE 4,27 6,15 4,42 3,68 6,38 422 4,67 6,43 7,63 12,15 9,14 6,56 9,55 7,91

LOKOVICA - VELIKI VRH 4,51 6,08 4,25 4,39 5,30 4,39 4,26 6,22 4,61 7,68 5,60 5,43 6,34 5,29

PESJE - - 6,62 4,85 5,34 5,56 6,43 7,58 7,95 9,19 7,75 6,69 7,38 8,58
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5.3 OBREMENITVE VODA

5.3.1 SPLOŠNO O 
OBREMENITVAH VODA

V tem letu smo preko izpustov odvedli v reko Pako 
2.958.013 m3 neoporečnih hladilnih voda, na komu-
nalno čistilno napravo Šoštanj pa normativno 10.350 
m3 fekalnih voda. Ker količine fekalnih voda ne meri-
mo, temveč jo izračunamo iz normativa po zaposle-
nem, smo v bilanci voda TEŠ ostanek 62.157 m3 pitne 
vode tudi letos računsko dodali količinam vode za 
namakanje nasipa. Ker pa le to po drugi strani ni zelo 
verjetno, te količine v bilanci ZKV nismo upoštevali.

Na področje sanacije ugreznin je bilo dodano 
1.259.026 m3 jamske vode, 225.519 m3 odpadnih 
voda TEŠ (tu ni upoštevana razlika do normativa pi-
tne vode), 55.400 m3 surove vode iz Pake in  252.540   
m3 padavin, skupaj torej 1.792.485 m3 dodatnih 
voda. Ker smo poleg tega na področje sanacije ugre-
znin delno ločeno, delno pa kot produkt vgradili 
313.164 ton takšnega pepela, ki še lahko veže vodo 
(0.8 ton vode/1 ton pepela) lahko torej 250.531 m3 
dodanih odpadnih voda smatramo kot sistemsko ko-
ristno izgubo oziroma vgrajeno vodo. Od vse dodane 
vode je torej 250.531  m3 vezal pepel, izhlapelo pa je  
210.240  m3. Hidrometeorološko stanje nasipa kaže, 
da je bilo padavin 42.300 m3 več  kot pa izhlapevanja. 
Ker obenem ni bilo prelivanja ZKV se  razlika v količi-
ni 1.331.714 m3, ki je sestavljena predvsem iz jamske 

vode, v manjši meri pa še surove vode iz Pake in pa-
davin, smatra kot nelegalna izguba. 

V tem letu še ni bilo realizirano tesnenje predusedal-
nika za izločanje trdnih delcev iz preostale brozge, 
kar je še eden od ključnih pogojev za  popolno loči-
tev tehnoloških voda iz nasipa. Je pa bil po prvi pre-
daji projekta kasneje določen primernejši in cenejši 
način izvedbe tako, da je praktično vse pripravljeno 
za realizacijo v naslednjem letu.  Takrat pa planiramo 
izvesti še sistem vlaženja produktov iz ZKV cevovo-
da na lokaciji vmesnega skladišča in  dograditev filter 
preše ali centrifuge za blatno vodo dekarbonatizacij. 
Spodbudne rezultate pa lahko pričakujemo šele po 
odstranitvi vseh vodnih akumulacij iz nasipa.

Sistem zbiranja voda iz področja južnega kraka tran-
sportne ceste in vmesnega skladišča produktov je v 
tem letu obratoval po pričakovanju in s prečrpava-
njem v ZKV prispeval k učinkovitejšemu vodnemu či-
ščenju  utrjenih površin in manjšemu onesnaževanju 
vodotoka.

Postopek lociranja onesnaževalcev, ki ga imamo uve-
denega v TEŠ za potrebe pospešitve intervencij, v 
tem letu ni bil sprožen niti enkrat. 

V okviru ekološko sprejemljivejše uporabe razpolo-
žljivih voda in vzdrževanja ekološko sprejemljivega 

pretoka 400 l/s v Šoštanju še vedno ostaja naloga pri-
bližati dotok za bogatenje reke Pake mernemu me-
stu v Šoštanju in avtomatizirati krmiljenje, kar bi bilo 
ob predpostavki dovolj velikega predtlaka (nivoja) iz-
vedljivo direktno iz cevovodov Družmirskega jezera.
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BILANCA UPORABLJENIH VODA

                            SUROVA VODA     PROIZVODNJA           PORABA

vir m3/leto obdelano m3/leto m3/leto m3/leto

Družmirsko jezero 9063667 DEKA 2 5696855 HS5 5466846 izhlapela 3644564

Topolšica 90000 blatna voda 168128 v HOP 168128

deka za rdp 151779 deka za RDP 151779

hladilna za RDP 415475

kaluža 1406807

DEKA1 5837693 HS1-3 1708089 izhlapela 1138726

kaluža 569363

HS4 3925145 izhlapela 2616763

blatna voda 27019 v HOP 27019

Paka 2586880 deka za rdp 156008 deka za RDP 156008

hladilna za RDP 326539

surova RDP 60599 surova RDP 60599 surova za RDP 60599

kaluža 981843

števčne izg. 21534 števčne izg. 21534

HOP 55400 HOP 55400 v HOP 55400

Topolšica 738686 števčne izg. 21064 števčne izg. 21064 števčne izg. 21064

za RDP 4 227543 za RDP 4 227543 za RDP 4 227543

DEMI2 430778 bloki 1-3 84885 izhlapela 84885

blok 4 129505 izhlapela 122105

el. ČK v HOP 7400

blok 5 108328 izhlapela 99728

el. ČK v HOP 8600

toplotna p. 28097 izhlapela 28097

eluati 14372 el. DM v HOP 14372

KPV 103206 števčne izg. 65591 števčne izg. 65591

grmov vrh 72507 pitna 72507 fekalna 10350

ostalo v HOP 62157

vsota 12492439 12492439 12492439 12492439
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BILANCA PORABLJENIH VODA

števčne izg. izhlapela vezana v Pako v Vel. jez. na KČN vsota

m3/leto m3/leto m3/leto m3/leto m3/leto m3/leto m3/leto

HS1-3 1138726 569363 1708089

HS 4 2616763 981843 3598606

HS5 3644564 1406807 5051371

blok 1-3 84885 84885

blok 4 122105 122105

blok 5 99728 99728

toplotna postaja 28097 28097

RDP boka 4 in 5 1101737 236206 1337943

HOP-ZKV 157533 0 157533

voda v žlindri 21242 21242

nasip san. ugrez. 164301 164301

fekalna 10350 10350

števčne izgube 108189 108189

vsota 108189 9000906 414981 2958013 0 10350 12492439

5.4 RAVNANJE S STRANSKIMI PRODUKTI 

Legenda:

DEKA dekarbonatizaciji sta objekta za pripravo dodatne hladilne vode

HS hladilni sistemi so naprave za primarno oddajanje odvečne toplote v hladilnih stolpih

DEMI ali DM demineralizacija je naprava za pripravo deionata

HOP,ZKV hidravlični odplav pepela je del zaprtega krogotoka voda

RDP  naprava za mokro razžveplanje dimnih plinov

ČK  naprava za demineralizacijo kondenzatov

KČN komunalna čistilna naprava, ki obratuje v sklopu KPV 

KPV komunalno podjetje Velenje, ki nas oskrbuje s pitno vodo

fekalna  količina izračunana iz normativa in števila zaposlenih

števčne izgube izgube voda, ki so posledica napak števcev in premalega števila meritev

namakanje nas. količina vode, ki se izgubi na nasipu  in v kateri ni upoštevan višek padavin

V letu 2008 smo za ugreznine pripravili 546.102 ton 
pepela in žlindre, 843 ton produktov aditivnega raz-
žveplanja dimnih plinov (AODP) in 421.045 ton su-
spenzije sadre, ki je bila sestavljena iz 277.837 ton 
čiste sadre in 143.208 ton vode. Od teh količin smo 
v produkt RDP zmešali 465.385 ton suhega pepela, 
60.691 ton mokre žlindre in vso suspenzijo sadre, s 

čimer smo proizvedli  947.121 ton zemeljsko vlažne-
ga produkta, 28.219 ton pepela smo oddali PV, osta-
nek pa hidravlično transportirali na področje sanaci-
je ugreznin.

Na ugreznine je torej bilo vgrajeno 479.277 ton su-
hega pepela, žlindre in produktov AODP, 60.691 ton 

mokre žlindre in 421.045 ton mokre sadre, skupaj to-
rej 961.013  ton produktov zgorevanja TEŠ ter 250.531 
ton dodatnih voda, v jamo pa je bilo vgrajenih 28.219 
ton pepela.
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Stranski produkti TEŠ v tonah na leto

              Pepel+ žlindra   Produkti AODP Voda v žlindri  Sadra 100 % Voda v sadri  dodatna voda

                   546102           843     21242       277837     143208 250531

                 Pepel, žlindra in produkti AODP Voda v žlindri              Suspenzija sadre dodatna voda

                                      546945        21242                   421045 250531

 oddano PV   Ostanek pepela, žlindre in produkti AODP Voda v žlindri              Suspenzija sadre dodatna voda

     28219 518726       21242 421045 250531

 oddano PV Pepel, žlindra in produkti AODP žlindra Voda v žlindri              Suspenzija sadre dodatna voda

      28219 479277 39449        21242 421045 250531

 oddano PV hidravlično pepel suho       mokra žlindra              Suspenzija sadre dodatna voda

        28219  13892   465385          60691                   421045 250531

  oddano PV hidravlično           Transportirano kot zemeljsko vlažna mešanica dodatna voda

        28219  13892                                 947121 250531

vgrajeno v jami                                              produkti vgrajeni v nasip dodatna voda

       28219                                                    961013 250531

vgrajeno v jami                      produkti vgrajeni v nasip vključno z dodatno vezano vodo

       28219                                                    11211544

Količina hidravlično transportiranih produktov je iz-
računana na podlagi bilance stehtanih količin in ana-
liz premoga in stehtanih stranskih produktov. Količi-
na dodatne vode pa je določena na podlagi podatka, 
da 1 tona pepela, žlindre in produktov AODP  lahko 
veže 0,8 ton vode. 

Kot je razvidno, smo večino pepela, žlindre in osta-
lih stranskih produktov TEŠ  predelali  v produkt RDP, 
imenovan tudi stabilizat TEŠ, ki ga koristno upora-
bljamo pri sanaciji ugreznin Premogovnika Velenje. 
Iz naslova učinkovite snovne izrabe produktov zgo-
revanja pa smo v tem letu podrobneje nadzirali tudi 
proizvodnjo v skladu s  Slovenskim tehničnim soglas-
jem (STS) za stabilizat TEŠ. S sprotnim opozarjanjem 
in ukrepanjem smo uspeli  95 % stabilizata pripraviti 
s pravilno vsebnostjo sadre. Preostalo količino ni bilo 

možno korektno pripraviti, predvsem zaradi težav z 
dinamiko prodaje pepela in sadre ter izjemno veliki-
mi količinami žlindre na bloku 4. Za izboljšanje stanja 
bo potrebno v naslednjem obdobju izvesti še neka-
tere kombinacije transporta, predvsem pepela iz blo-
ka 5 na blok 4 in žlindre iz bloka 4 na blok 5 ali pa v hi-
dravlični odplav žlindre. 

V okviru zahtev STS po letni kontroli materiala s stra-
ni pooblaščene inštitucije smo na Zavodu za Gradbe-
ništvo Slovenije naročili tudi kontrolne preiskave sta-
bilizata TEŠ. Iz poročila št. P 155/08-740-1 je razvidno, 
da je imel vzorec preiskanega stabilizata ustrezne 
mehanske in kemijske lastnosti za uporabo kot pol-
nilo za zapolnjevanje rudniških ugreznin.

ZUNANJI TRANSPORT PRODUKTA

V tem letu na področju transporta ni bilo večjih po-
sebnosti. Odvodnjavanje ceste v skupni cestni zbiral-
nik s črpališčem za onesnažene vode je funkcioniralo 
dobro in omogočalo  vlaženje ceste in pranje premi-
kajočih se vozil.  Kljub temu je prašenje še zmeraj zelo 
izrazito, zato bo potrebo izvesti še vlaženje produk-
tov v vmesnem skladišču.

PODROČJE SANACIJE UGREZNIN -NASIP-PREGRADA

Na področju sanacije ugreznin v tem letu ni bilo zna-
tnih sprememb. Na osnovi izvajanja gradbenega 
nadzora in opravljenega delnega gradbenega moni-
toringa, ki ga izvaja PV, je bilo tudi tokrat ugotovlje-
no, da se je material ustrezno in tehnično pravilno 
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vgrajeval. V sklopu penetrometerskih preiskav je bilo 
ugotovljeno, da je na posameznih mestih odpornost 
tal večja od predvidene. Do takšnih rezultatov pride-
mo zaradi tega, ker med ripanjem ostanejo manjši 
bloki stabilizata, ki se po ripanju  ne zdrobijo. Podro-
čje, kjer se stabilizat odlaga, pa je enakomerno ugre-
znjeno in je brez večjih vidnih odlomnih robov, kar 
kaže na zadovoljivo kakovost materiala. Na območju 
brežin ob ugrezanju ni bilo opaznih premikov (plaz, 
usad). Brežina se je enakomerno ugrezala, tako kot 
celotno področje, kjer se izvaja sanacija ugreznin.

Skladno s priporočili mnenja M 743/05-740-2 o upo-
rabnosti stabilizata TEŠ kot gradbenega polnila za za-
polnjevanje rudniških ugreznin s predlogom geoteh-
ničnega opazovanja, so se izvedla dodatna opazova-
nja in meritve po programu geotehničnega opazova-
nja. Na jugovzhodnem področju sta bili v letu 2008 
izvedeni dve 30 m vrtini. Vzorce iz teh vrtin je kon-

troliral Zavod za gradbeništvo Slovenije. Rezultati, ki 
so podani v poročilu P 1609/06-740-1 pod naslovom 
Geomehanske in geokemijske preiskave vzorcev na-
sipa med Velenjskim in Družmirskim jezerom ne iz-
kazujejo prekomernih obremenitev okolja. Za oceno 
stabilnosti pa je potrebno upoštevati še meritve geo-
tehničnega opazovanaja, ki jih pripravlja PV (inklino-
metri, geodetske točke) in izvesti povratne računske 
analize obstoječega stanja.  

Koncentracije sulfata se v okolici področja sanacije 
ugreznin še povečujejo. Zaznati je le manjši padec v 
zgornji plasti Velenjskega jezera, kar pa nedvomno 
še ni posledica ukrepov, pač pa nekoliko boljše na-
ravne hidrologije v tem letu. Osnovni vzrok poviše-
vanju sulfata v vodah na in v okolici območja sanacije 
ugreznin so še vedno velike akumulacije vode na sa-
mem območju. Voda iz akumulacij pronica skozi ma-
terial, pride do izluževanja sulfata in posledice so po-

višane koncentracije v jezeru. Za izboljšanje kvalitete 
voda glede sulfata je na območju sanacije ugreznin 
zato nujno zmanjšati količine vode na najmanjšo mo-
žno, verjetno pa tudi z ustreznim prilagajanjem na-
klonov površin omogočati hitrejše odtekanje pada-
vin. Več uspeha pričakujemo v naslednjem letu, saj je 
konec leta PV že preizkusno preklopil jamske vode na 
čistilno napravo, obenem pa nameravamo do poletja 
v TEŠ dokončati tudi tesnenje predusedalnika.

Koncentracija nitritov v vodi zaprtega krogotoka je 
bila v tem letu dvakrat  prekoračena. Na podlagi pre-
teklih študij  je bilo ugotovljeno, da je vzrok poviša-
nim vsebnostim dušikovih spojin v vodah na podro-
čju sanacije ugreznin verjetno jamska odpadna voda. 
Z odstranitvijo jamske vode v čistilno napravo se je 
torej v naslednjem letu nadejati tudi dobrih rezulta-
tov na področju dušikovih spojin. 

5.5 HRUP

V TE Šoštanj stavimo na nove tehnologije, ki jih bo 
prinesel predvsem nov blok 6 in zato skrajno pre-
vidno vlagamo v sanacijo obstoječih naprav.  Na 
področju emisije hrupa se tako še naprej spopa-
damo z mnogimi dotrajanimi napravami, ki bodo 
v kratkem zaustavljene, pa vseeno zahtevajo ta-
kojšnjo sanacijo zaradi hrupa.

V tem letu smo tako pristopili še k izdelavi  proti-
hrupnega  zastora vstopnega zraka za izgoreva-
nje na bloku 5 ter protihrupnega zastora ventila-
torjev vleka blokov 1 - 3. Relativno neugodna je še 

situacija s trasformatorjem bloka 5, ki je dotrajan 
in ga bo tako in tako treba zamenjati. Ker obenem 
že sedaj obratuje na meji dovoljenega hrupa, bo 
potrebno dobavo novega čim prej realizirati. 

Z dosedanjimi ukrepi smo znižali hrupnost prak-
tično na vseh imisijskih lokacijah, a je še vedno 
ostalo eno mesto s prekomernim hrupom.  Za ta 
primer, ki pa je posledica preostale hrupnosti hla-
dilnega stolpa bloka 4, katerega hrup se lahko pri-
merja tudi z mnogimi naravnimi pojavi,  bo tre-

ba poskusiti pri ministrstvu doseči nekaj več po-
sluha.

pripravili: Egon Jurač, univ.dipl.inž.kem in EIMV

5.5.1  Monitoring izcednih 
voda, prašne usedline 
in aerosolov iz deponije 
premoga

Avtor: Polona Druks Gajšek, univ. dipl. inž. kem. inž., 
Iztok Miklavžina, dipl. inž. fiz.
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Termoelektrarna Šoštanj uporablja za proizvodnjo 
električne energije lignit, ki je deponiran na deponi-
ji vzhodno od elektrarne. Deponija premoga pred-
stavlja v Šaleški dolini površinski vir izhajanja različ-
nih plinov, prahu in izcednih voda. V okviru monito-
ringa spremljamo kvaliteto izcedne vode iz deponije 
premoga ter vpliv zapraševanja okolja s premogovim 
prahom. Od leta 2006 naprej poteka v okviru moni-
toringa tudi monitoring aerosolov na vplivnem ob-
močju deponije premoga.

V času močnejših padavin in posledično pri višjih pre-
tokih izcedne vode iz deponije premoga, so koncen-
tracije posameznih parametrov (neraztopljene sno-
vi, usedljive snovi, KPKd, sulfat) v izcedni vodi mno-
go višje kot pa v suhem vremenu oziroma pri nizkih 
pretokih. 

Iz rezultatov analiz vzorcev izcedne vode, odvzetih iz 
jaška na koncu kanala, ki poteka ob deponiji premo-
ga in na iztoku (preko kanala) v reko Pako ter iz pri-
merjave izmerjenih koncentracij posameznih anali-
ziranih parametrov v izcedni vodi je razvidno, da se 
koncentracije posameznih parametrov v izcedni vodi 
zelo spreminjajo. To je za pričakovati, ker v času moč-
nejših padavin prihaja do večjega spiranja premoga 
ter ostalih odprtih površin na tem območju in s tem 
do večjih vsebnosti posameznih parametrov v vodi.

V odvzetih vzorcih izcedne vode v letu 2008 so bile 
na splošno izmerjene višje vsebnosti neraztopljenih 
snovi, usedljivih snovi, KPKd ter sulfatov v odvzetih 
vzorcih izcedne vode v kanalu, ki vodi v reko Pako, 
kot pa v jašku, ki zaključuje kanal ob deponiji premo-
ga. Takšni rezultati so lahko posledica manjše zaloge 

premoga na deponiji in posledično se spira s padavi-
nami manjši del deponije premoga.

Še vedno pa rezultati analiz izcedne vode iz deponi-
je premoga, ki se steka v kanal ob deponiji premoga 
in od tam naprej v reko Pako dokazujejo, da te izce-
dne vode niso primerne za izpust v vode. Smiselna 
rešitev problema visokih koncentracij neraztopljenih 
snovi (premogovih delcev ter prašnih delcev z utrje-
nih površin) v izcedni vodi, bi bila izgraditev usedal-
nika pred skupnim iztokom izcednih vod v kanal, ki je 
speljan v reko Pako. S pomočjo usedalnika bi se zaje-
li omenjeni delci. S tem bi prišlo do zmanjšanja vseb-
nosti neraztopljenih snovi v izcedni vodi in posledič-
no tudi do zmanjšanja usedljivih snovi in ostalih pa-
rametrov v izcedni vodi.

V letu 2008 smo nadaljevali monitoring prašne use-
dline na treh mernih mestih. Merno mesto med obe-
ma deponijama - na travniku, ki leži med deponi-
jo premoga in Velenjskim jezerom - MM2, predsta-
vlja imisijski vir. Merni mesti ob severozahodni strani 
deponije premoga - MM1 in ob vmesnem skladišču 
produktov RDP - MM3 pa predstavljata emisijska vira 
onesnaževanja s prašno usedlino. 

Rezultate meritev prašne usedline na mernem mestu 
MM2 v letu 2008 smo ovrednotili z mejno vredno-
stjo v sedaj neveljavni Uredbi o mejnih, opozorilnih 
in kritičnih koncentracijah imisijskih vrednostih sno-
vi v zraku (Ur.l. RS št. 73/94). Mejna vrednost, ki zna-
ša 200 mg/(m2/dan) ni bila presežena. Prav tako niso 
bile presežene vsebnosti kovin kadmija, svinca in cin-
ka. Količina prašne usedline na mernem mestu MM2 
se je v letu 2008 glede na leto 2007 nekoliko poviša-

la. Vsebnost kovin pa je ostala praktično nespreme-
njena.

Masna vsebnost aerosolov je bila določena gravime-
trično in je bila nižja od mejnih dovoljenih koncen-
tracij glede na veljavno slovensko zakonodajo (Ured-
ba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in 
svincu v zunanjem zraku, Ur.l. RS št. 52/02, št. 18/03, 
št. 121/06). Vsebnost svinca ni presegala mejne vre-
dnosti 500 ng/m3 določene z Uredbo o žveplovem 
dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zuna-
njem zraku (Ur.l. RS št. 52/02, št. 18/03, št. 121/06).

Vsebnosti arzena in kadmija v delcih PM
10

 so bile pod 
ciljnimi vrednostmi glede na Uredbo o arzenu, kad-
miju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih 
ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l. RS št. 56/06). 
Ciljna vrednost za nikelj ni bila dosežena.

V primerjavi z letom 2007 se je koncentracija delcev 
PM

2,5 
in PM

10
 zmanjšala za faktor 2.

5.5.2. Ekološki monitoring 
področja sanaci je ugreznin 
(eko-mon)

Vodja projekta: mag. Liljana Mljač, univ.dipl.biol.

Avtorji poročila: mag. Liljana Mljač, univ.dipl.biol., Po-
lonca Druks Gajšek, univ.dipl.inž.kem.inž., Rudi Ram-
šak, univ.dipl.biol., spec. Alenka Rošer Drev, univ.dipl.
biol., mag. Mojca Bole, univ.dipl.inž.kem.tehn., mag. 
Nives Kugonič, univ.dipl.biol., Iztok Miklavžina, dipl.
inž.fizike, Zoran Pavšek, prof. geografije in sociologi-
je
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Na ERICo d.o.o. smo v skladu s pogodbama s TEŠ in 
PV za izvedbo projekta »Ekološki monitoring podro-
čja sanacije ugreznin – EKO-MON« pripravili poročilo 
EKO-MON za leto 2008. 

Na področju sanacije ugreznin, ki ga sanirajo s pe-
pelom in stabilizatom iz TEŠ, izvaja ERICo Velenje že 
od leta 1996 ekološki monitoring (EKO-MON). V okvi-
ru programa spremljamo vplive vgrajenega materiala 
na vse segmente okolja: zrak (prašno usedlino, aero-
sole), vode (vodo zaprtega krogotoka – ZKV in črpali-
šče, podtalnico na in v okolici področja sanacije, Ve-
lenjsko jezero z iztokom in naravnima pritokoma Le-
peno in Sopoto ter Pako pred in za iztokom iz jezera), 
tla, hrano in krmo. V segmentih okolja določamo fi-
zikalno kemijske parametre, opravljamo pedološke in 
biološke analize ter ugotavljamo prispevek tehnolo-
ško povečane naravne radioaktivnosti v okolju zara-
di v področje ugreznin vgrajenega pepela in stabili-
zata. Za spremljanje vodne bilance pa na področju sa-
nacije ugreznin dnevno spremljamo količino padavin 
in izhlapevanje.

Rezultati analiz kažejo podobno kot v preteklih letih, 
da ima področje sanacije ugreznin največji vpliv na 
vode, ki se zbirajo na samem področju ugreznin (voda 
v ZKV in črpališču), pomembno pa vpliva na Velenj-
sko jezero in delno na reko Pako ter Družmirsko jezero 
(predvsem s povišanimi koncentracijami sulfata). 

V letu 2008 je še vedno opazen trend povečevanja 
sulfata v Velenjskem jezeru (v površinskem in globin-
skem delu jezera). Velenjsko jezero kaže znake eutrof-
nosti – na to kažejo biotski in abiotski parametri. Oce-
na kemijskega stanja na iztoku iz Velenjskega jezera 
je zaradi povišanih vsebnosti sulfata pokazala slabo 

kemijsko stanje – čezmerno obremenjenost vodne-
ga telesa. Biološke analize, opravljene po stari meto-
dologiji, so pokazale 2-3 kakovostni razred – srednjo 
obremenjenost vodotoka. V Paki za dotokom vode iz 
Velenjskega jezera so bile presežene vsebnosti sulfata 
v trenutnih vzorcih, medtem ko povprečne vrednosti 
za sulfat niso presegale predpisanih mejnih vredno-
sti. Zaradi tega je ocena kemijskega stanja na tem me-
stu po pritoku jezerske vode v Pako pokazala dobro 
kemijsko stanje. Biološke analize na tem mestu so po-
kazale 3 kakovostni razred – srednjo obremenjenost 
vodotoka. Trend povečevanja sulfata je zaznati tudi v 
površinski plasti Družmirskega jezera. 

S pomočjo večletnih meritev (monitoringa) se lahko 
opazujejo določene spremembe v okolju zaradi vgra-
jenega materiala, hkrati pa se spremljajo tudi tren-
di morebitnega poslabšanja oziroma izboljšanja sta-
nja v okolju zaradi uvedbe sanacijskih ukrepov. Večle-
tno spremljanje stanja omogoča pridobiti dolgoroč-
no oceno sprememb in hkrati pravočasno ukrepanje 
v primeru slabšanja stanja. 

Zaradi intenzivnega izkopavanja premoga pod in v 
bližini področja sanacije ugreznin je območje še ve-
dno aktivno, prihaja do stalnega pogrezanja in na po-
vršini nastajajo razpoke. V času urejanja območja je 
zaradi tega potrebno stalno spremljati vplive vgraje-
nega materiala na bližnjo in daljno okolico - projekt 
EKO-MON je smiselno nadaljevati. Tudi v primeru pre-
nehanja vgrajevanja stabilizata na področje sanacije 
ugreznin bo potrebno spremljati vplive področja sa-
nacije na okolico – seveda v tem primeru v prilagoje-
nem obsegu programa EKO-MON. 

 

Vgrajevanje stabilizata na področje sanacije ugreznin (s sprotnim 

močenjem za preprečevanje prašenja) (Slika: L.Mljač, 2009)

5.5.3 Monitoring 
živl jenjske združbe v 
hladilnih stolpih

spec. Alenka Rošer Drev, univ.dipl.biol., Anastazija 
Vrbovšek, dipl.inž.zooteh., Gabrijela Triglav Brežnik, 
univ. dipl. biol., Boris Jakop, kem.teh. 

Termoelektrarna Šoštanj uporablja  vodo za hlajenje 
(inokulum) iz Družmirskega jezera in občasno iz reke 
Pake. Zajetje vode za hladilne namene je na nadmor-
ski višini 357,5 metrov ali nekaj metrov pod gladino 
jezera, kar je seveda odvisno od vodostaja jezera. Za-
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jetje je tam, kjer so najugodnejši svetlobni pogoji za 
razvoj in obstoj fito- in zooplanktonskih organizmov 
v vseh oblikah (adultni, juvenilni ...). Ti organizmi se 
transportirajo v termoelektrarno. V hladilnih stolpih, 
kjer so zelo ugodne temperaturne razmere in vodni 
režim (stalno mešanje, dovolj kisika, veliko vseh po-
trebnih hranilnih snovi …), pa se ti organizmi razbo-
hotijo in delujejo moteče na hladilni sistem. 

S preiskavami ugotovljamo kvalitativno in kvantitativ-
no sestavo prisotne življenjske združbe. Ugotovili smo, 
da je največ raznobičkastih alg, predvsem kremena-
stih alg (Bacillariophyceae 71%). Identifikacija člove-
kovemu zdravju nevarne bakterije Legionella pneu-
mophila  seveda v ospredje postavlja rešitev izločanja 
te bakterije, katere prisotnost redno spremljamo.

Če rezultate dobro pogledamo, lahko opazimo, da je v 
glavnem tam, kjer je najdenih večje število legionel,  obi-
čajno prisotnih tudi nekoliko več ostalih organizmov. 

To je naravna zakonitost, ki jo tukaj lahko s pridom 
uporablja upravljalec hladilnih sistemov, seveda v 
smislu zagotavljanja čim manj ugodnih pogojev za 
živa bitja v vodnem okolju hladilnih sistemov. Stro-
kovnjaki predlagajo v tem primeru kombinacijo te-
meljitega mehanskega čiščenja in uničevanje z ustre-
znimi biocidi.

Mikroorganizmi so del narave in jih v celoti ne more-
mo izločiti iz sistemov, nujno pa je, da jih imamo pod 
nadzorom.  Modri ljudje, ki dobro poznajo zakonitosti 
narave in življenja na našem planetu vedo, da so bak-
terije vedno korak pred nami, a moramo jim slediti in 
vedno znova iskati možnosti, da jih držimo v narav-
nem ravnovesju, da ne prevladajo. Če se to zgodi, so 

lahko zelo nevarne. Zato je nujno redno spremljanje 
stanja, kar nam omogoča pravočasno reagiranje.

 

Mikroskopska preparata vzorca hladilnega stolpa št. V s prevladu-

jočimi zelenimi algami (foto: Triglav Brežnik).

5.5.4 Biomonitoring 
gozdnega ekosistema po 
zmanjšanju emisi j  iz TEŠ

Samar AL SAYEGH PETKOVŠEK, Andreja BIENELLI KALPIČ,  Helena 

POLIČNIK,  Karin  SAVINEK, Boštjan  POKORNY

Na podlagi dolgoletnega spremljanja fizioloških pa-
rametrov in zlasti celokupnega S v iglicah smrek z de-
setih lokacij v imisijskem območju TEŠ, smo ugotovi-
li, da je zmanjšanje emisij SO

2
 (kot posledica izgradnje 

čistilnih naprav) vplivalo na zmanjšanje količine žve-
pla v iglicah smrek in na njihovo večjo vitalnost ter 
učinkovitejšo obrambno sposobnost. V letu 2008 ni 
nobena izmed izbranih lokacij uvrščena v 4. ali 3. ra-
zred glede obremenjenosti iglic smreke z žveplom. V 
2. razredu so lokacije Zavodnje, Lajše, Topolšica, Veli-
ki Vrh in Graška gora, kjer je izmerjena vsebnost ce-
lokupnega žvepla nekoliko večja od naravne vsebno-
sti. Po zmanjšanju emisij SO

2 
na manj kot 10.000 t le-

tno (po letu 2005) se je vplivno območje Termoelek-

trane Šoštanj zmanjšalo in je omejeno predvsem na 
okolico Termoelektrane Šoštanj ter na območje zgor-
nje temperaturne inverzije. Na bolj oddaljenih loka-
cijah (Brneško sedlo, Kramarica, Kope in Smrekovec) 
iglice smrek po letu 2005 ne kopičijo več žvepla. Zrač-
no onesnaževanje vpliva tudi na pojavljanje epifitskih 
lišajev in na kopičenje težkih kovin v njihovih steljkah. 
Po zmanjšanju emisij iz TEŠ smo sicer evidentirali na 
onesnaževanje občutljive vrste epifitskih lišajev na 
bolj oddaljenih lokacijah, vendar pa je lišajska vege-
tacija še vedno okrnjena in bistveno izboljšanje priča-
kujemo šele v prihodnosti. Poleg SO

2
 so bile v okolje 

Šaleške doline izpuščene ogromne količine težkih ko-
vin, ki so se kopičile v tleh in še vedno krožijo v goz-
dnem ekosistemu. Slednje nam dokazujejo raziskave 
vsebnosti težkih kovin v trosnjakih gliv, kjer smo ugo-
tovili večje vsebnosti v glivah, rastočih na bolj one-
snaženi gozdni ploskvi (Veliki Vrh). Upoštevaje meri-
tve vsebnosti težkih kovin v steljkah lišajev, izposta-
vljenih za obdobje 6 mesecev v letu 2007, lahko ugo-
tovimo, da se obremenjenost okolja v Šaleški dolini s 
težkimi kovinami zmanjšuje, saj za obravnavano ob-
dobje nismo dokazali kopičenja kovin v primerjavi z 
referenčno lokacijo (Rogla). Za obdobje 2001 –  2007 
smo ugotovili trend zmanjšanja vsebnosti težkih ko-
vin v steljkah izpostavljenih lišajev in hkrati evidenti-
rali pojavljanje mikoriznih in na onesnaževanje obču-
tljivih vrst gliv na vseh preučevanih območjih na iz-
postavljenih legah Šaleške doline (izjema je bil Veli-
ki Vrh, kjer je delež na onesnaževanje  občutljivih vrst 
manjši). Zaključimo torej lahko, da se stanje gozdne-
ga ekosistema na katerega vplivajo emisije SO

2
 in tež-

kih kovin konstantno izboljšuje, vendar pa še vedno 
ne smemo zanemariti vpliva, ki ga imajo nakopičene 
težke kovine in žveplove spojine v gozdnih tleh kot 
odraz preteklega dolgoletnega onesnaževanja.
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5.5.5 Vpliv ozona na 
rastl ine v urbanih in 
ruralnih območjih Šaleške 
dol ine

dr. Nataša KOPUŠAR, univ.dipl.inž.agr., Karin SAVINEK, univ.dipl.biol., 

Anastazija VRBOVŠEK, dipl.inž.zooteh., Boris JAKOP, kem.teh.

Vpliv zračnih onesnažil na organizme ni odvisen samo 
od doze onesnažila, temveč na to vplivajo številni drugi 
dejavniki kot je klima, hranila, preddispozicija, starost, 
sočasen vpliv različnih onesnažil itd. Ocena kvalitete 
zraka z uporabo bioindikatorskih rastlin je utemeljena 
z definicijo, da so bioindikatorji organizmi ali združbe 
organizmov, ki reagirajo na okoljske vplive s spremem-
bami v svojih vitalnih funkcijah in/ali s spremembami v 
svoji kemični sestavi. Ocene in meritve teh sprememb 
nam dajejo možnosti, da naredimo zaključke o stanju 
okolja v katerem živimo. Osnovni pogoj za uporabo bi-
oindikatorjev in primerljivost rezultatov je visoka sto-
pnja standardizacije metod vzgoje, izpostavitve in oce-
njevanja ter vrednotenja učinkov. Inventarizacija vpli-
vov je ob emisijskih in imisijskih meritvah zračnih one-
snažil kot tretji nivo informacijskega sistema v kontro-
li onesnaženosti zraka. Povečane koncentracije ozona 
in drugih fotooksidantov imajo lahko zelo velik negati-
ven vpliv na rast in razvoj rastlin, ker je ozon zelo mo-
čan oksidant. Koncentracije ozona so največje ravno v 
času glavne vegetacijske sezone, povišane koncentra-
cije ozona pa so najpogosteje zabeležene v ruralnem 
okolju, kjer je glavnina rastlinske odeje. Glavni krivec za 
vse večje koncentracije ozona v zraku so emisije NO

x
 

in hlapnih organskih spojin iz prometa, emisije NO
x
 

in SO
2
 iz termoenergetskih objektov in daljinski tran-

sport teh onesnažil. 

Namen projekta je bil spremljati z bioindikatorskimi me-
todami (je kot tretji nivo informacijskega sistema) kvali-
teto zraka v vegetacijskem obdobju na območju Šaleške 
doline v ruralnem in urbanem okolju. Cilj je bil kvantita-
tivno (pridelek) in kvalitativno (poškodbe listov, vsebno-
sti rastlinskih pigmentov (klorofil a, b, lutein, zeaksantin, 
alfa in beta karoten) in antioksidantov v listih (askorbin-
ska kislina, alfa tokoferol, superoksid dizmutaza)) ovre-
dnotiti učinke zmanjšanja emisij SO

2
, prahu in NO

x
 iz TEŠ. 

Merili smo učinke na rastlinah pred delovanjem naprave 
za razžveplanje dimnih plinov (NRDP) na bloku 5 v TEŠ, 
po delovanju NRDP in po rekonstrukciji kotla B5. 

Metodologija mednarodnega programa ICP Vegetation 
(International Cooperative Programme on Effects of Air 
Pollution on Natural Vegetation and Crops) je bila od leta 
1996 naprej uporabljena v Zavodnjah. Zunanjemu zra-
ku smo izpostavili plazečo deteljo (Trifolium repens ´Re-
gal´) z dvema na ozon različno odpornima klonoma (NC-
S - občutljivi klon in NC-R - odporen klon). Na 9 poskusnih 
mestih (Graška Gora, Lipje, Šmartno ob Paki, Šoštanj, To-
polšica, Velenje-center, Velenje-jezero, Veliki Vrh in Zavo-
dnje) v Šaleški dolini smo od leta 2002 po standardizirani 
metodi (VDI 3957/6, 2003), na stojalih, s posebno občutlji-
vo sorto tobaka (Nicotiana tabacum ´Bel W3´) spremljali 
učinke ozona. Vplive ozona smo spremljali tudi z nizkim 
fižolom (Phaseolus vulgare ´Berggold´) in plazečo deteljo 
(Trifolium repens ´Milka´). Višino izpostavljenih rastlin na 
stojalih smo prilagodili višini predšolskih otrok, ki pred-
stavlja eno izmed najbolj občutljivih populacij za nega-
tivne vplive ozona in drugih zračnih onesnažil.

V Zavodnjah se je od leta 1996, delež poškodb listov NC-S 
klona značilno zmanjševal in zmanjševal se je tudi nega-
tiven vpliv na pridelek rastlin (grafikon 1), kar pripisuje-
mo zmanjšanemu sinergističnemu delovanju O

3
 z SO

2
. 

Vsebnosti askorbinske kisline in alfa tokoferola v listih 
plazeče detelje ´Regal´ naraščajo od obdobja pred delo-
vanjem NRDP do zmanjšanja emisij dušikovih oksidov iz 
TEŠ. Vsebnosti glavnega fotosintezno aktivnega pigmen-
ta (klorofila a) v listih na ozon občutljivega klona (NC-S) 
plazeče detelje so se povečale od obdobja pred sanacijo 
emisij žveplovega dioksida; pričakovano se je povečalo 
tudi razmerje med klorofilom a in klorofilom b. 

Rastline tobaka `Bel W
3
` se na povečane koncentraci-

je ozona odzovejo najprej s povečano aktivnostjo enci-
ma superoksid dizmutaze, nato s povečano vsebnostjo 
askorbinske kisline in nato ob dlje časa trajajočem stre-
su še z večjo vsebnostjo alfa tokoferola, končni izkaz ne-
uspešne obrambe rastlin je, da se na listih pojavijo ozon-
ske poškodbe (slika 1). Na osnovi evidentiranih poškodb 
listov smo ugotovili, da so med mestnim (urbanim) in po-
deželskim (ruralnim) okoljem razlike, prav tako ugotavlja-
mo razlike med poskusnimi mesti. V povprečju smo več 
ozonskih poškodb v Šaleški dolini določili na rastlinah, ki 
so rasle na poskusnih mestih v ruralnem okolju (npr. Ve-
liki Vrh, Zavodnje). V letu 2008 je bilo povprečje poško-
dovanosti listov pri tobaku 10 %, kar se značilno razliku-
je npr. od leta 2003, ko so bile koncentracije ozona najviš-
je in je bila povprečna poškodovanost listov 20 %. V letu 
2008 smo ugotavljali v povprečju največje poškodbe li-
stov tobaka avgusta, pri 2 tedna izpostavljenih rastlinah 
(31 %), tri tedne kasneje se je pri istih rastlinah v povpre-
čju delež poškodb povečal za 10%. 
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Grafikon 1: Linearna odvisnost med leti in razredom poškodovanosti listov in med leti in razmerjem v pridelku med klonoma NC-S in NC-R plazeče detelje ´Regal´od leta 1996 do 2008 v Zavodnjah.

Ocene deleža poškodb na listih tobaka Bel W
3
, ki so nastale zaradi ozona.
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5.5.6 Monitoring s 
čebelami na vpl ivnem 
območju Termoelektrarne 
Šoštanj

Melita Šešerko, univ.dipl.inž.kmet.

Monitoring s čebelami na vplivnem območju poteka 
vse od leta 1994. Merjenje vsebnosti sulfata (SO4

2-) 
v medu omogoča spremljanje porazdelitve emisij ter 
stopnjo obremenjenosti emisijskega območja TE Šo-
štanj. Emisije iz TE Šoštanj kažejo trend zmanjšanja, 
posledično se zmanjšuje vsebnost sulfata v medu. 
Glavnih območij obremenjevanja, ki so v preteklosti 
sovpadala z glavnimi smermi vetrov, v Šaleški doli-
ni v letu 2008 ni bilo zaznati. Emisijsko območje TE 
Šoštanj je na podlagi vsebnosti sulfata v medu neo-
bremenjeno. Poleg vsebnosti sulfata v  medu smo v 
vzorcih medu propolisa in cvetnega prahu spremlja-
li vsebnost težkih kovin in PAH-ov z namenom ugo-
tavljanja obremenjenosti čebeljih pridelkov z navede-
nimi onesnažili. V ta namen smo vzorce čebeljih pri-
delkov zbrali na lokacijah v Šaleški dolini, ki veljajo 
po dosedanjih raziskavah za bolj obremenjene: Veliki 
Vrh, Plešivec, Zavodnje, Topolšica, Velunja in Loko-
vica. Za referenčno lokacijo smo izbrali z onesnažili 
neobremenjeno lokacijo v Gornjem Gradu in lokacijo 
v Seču pri Kočevju. 

Vsebnosti Cd v medu so bile pod mejo zaznavnosti 
uporabljene analitske metode. Vsebnosti Cd v vzor-
cih cvetnega prahu zbranega na referenčnih lokaci-
jah so bile statistično značilno nižje (pri p=0,05) od 
vsebnosti Cd v vzorcih zbranih v Šaleški dolini. V 
vzorcih propolisa, z izjemo vzorca zbranega v Kočev-

ju, so bile vsebnosti Cd pod mejo zaznavnosti upora-
bljene analitske metode.

Vsebnosti Pb so bile v vzorcih medu zbranih v Ša-
leški dolini in v vzorcih medu zbranih na referenčnih 
lokacijah pod mejo zaznavnosti uporabljene analit-
ske metode. Vsebnosti Pb v vzorcih cvetnega prahu 
zbranega na referenčnih lokacijah so bile statistično 
značilno nižje (pri p=0,05) od vsebnosti Pb v vzorcih 
zbranih v Šaleški dolini. V vzorcih propolisa so bile 
vsebnosti Pb bistveno višje v primerjavi s prej obrav-
navanima čebeljima pridelkoma. V vzorcih, zbranih v 
Šaleški dolini, so se vsebnosti gibale v območju ob 
0,85 mg Pb/kg propolisa, do 8,72 mg Pb/kg propolisa. 
Pri tem je zaznati višje vsebnosti Pb v vzorcih zbra-
nih bližje TE Šoštanj (Gaberke, Lokovica). Vsebnosti 
Pb v vzorcih proplisa zbranih v Šaleški dolini niso bile 
statistično značilno višje od vsebnosti Pb v vzorcih 
proplisa z referenčnih lokacij.

Vsebnosti Zn v vzorcih medu iz Šaleške doline so bile 
nižje od 5 mg Zn/kg, zelo visoke vsebnosti Zn pa smo 
izmerili v vzorcu vzorčenem v Kočevju, kjer so bile 
vsebnosti Zn v medu 20,4 mg Zn/kg. Vsebnosti Zn 
v vzorcih cvetnega prahu in propolisa so statistično 
značilno višje (pri p=0,05) od vsebnosti tega elemen-
ta v vzorcih cvetnega prahu in propolisa zbranega na 
referenčnih lokacijah. Vir emisij Zn v Šaleški dolini je 
lahko promet ali delovanje TE Šoštanj.  

Vsebnosti As in Hg so bile v vseh analiziranih vzorcih 
čebeljih pridelkov pod mejo zaznavnosti uporabljene 
analitske metode, ki je za As znašala 0,05 mg As/kg 
in za Hg 0,025 mg Hg/kg.

Vsebnosti težkih kovin so v čebeljih pridelkih iz Ša-
leške doline padale v naslednjem zaporedju: cvetni 
prah > propolis = med za kovine Cd, medtem ko je 
bilo za Pb in Zn zaporedje: propolis > cvetni prah > 
med. 

Vsebnosti PAH v medu kažejo, da je bila vsebnost 
benzo[a]piren v vseh vzorcih medu pod mejo zaznav-
nosti. 

V vzorcih cvetnega prahu iz Šaleške doline, kot 
tudi v vzorcih z referenčnih lokacij, je bila vsebnost 
benzo[a]pirena pod mejo zaznavnosti. Vsota PAH 
je bila v vzorcih cvetnega prahu za Šaleško dolino 
v koncentracijskem območju 9,3µg/kg in 39,39µg/kg 
PAH (vsota 21 merjenih PAH), kar kaže na obreme-
njenost cvetnega prahu s PAH-i. 

V vseh vzorcih propolisa, vključno z referenčnima 
lokacijama smo zaznali prisotnost benzo[a]pirena. 
Vsebnosti benzo[a]pirena višje od 5µg/kg, ki je meja 
obremenjenosti, so imele lokacije: Lokovica, Gaberke 
in Kočevje, kot referenčna lokacija. Vsota PAH je bila 
v vzorcih propolisa za Šaleško dolino v koncentracij-
skem območju od 108,8µg/kg do 2586,2 µg/kg PAH. 
S PAH-i najbolj obremenjeni lokaciji sta bili Gaberke 
in Lokovica. 

Po vsebnosti PAH-ov si čebelji pridelki sledijo v na-
slednjem zaporedju: propolis > cvetni prah > med. S 
PAH-i najbolj obremenjeni lokaciji sta bili Gaberke in 
Lokovica. Vsebnosti benzo(a)pirena, kot pokazatelja 
obremenjenosti čebeljih pridelkov s PAH-i smo za-
znali v vseh vzorcih propolisa, v vseh preostalih vzor-
cih čebeljih pridelkov pa je bila vsebnost te spojine 
pod mejo zaznavnosti uporabljene analitske metode.
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Povprečne vsebnosti sulfata v medu v obdobju 1994 – 2008
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5.5.7 Čel justi  srnjadi 
kot kazalec kakovosti 
živl jenjskega okol ja in 
pripomoček za upravl janje s 
populaci jami

Ida JELENKO, univ.dipl.geog., mag. Andreja BIENELLI KALPIČ, univ. 

dipl.biol., doc. dr. Boštjan POKORNY, univ.dipl.inž.gozd.

Srnjad (Capreolus capreolus L.) predstavlja najpo-
membnejšo lovsko-gospodarsko vrsto v skoraj vseh 
evropskih državah; hkrati je tudi ena najprimernej-
ših vrst za bioindikacijo onesnaženosti okolja v ko-
penskih ekosistemih. Z namenom natančnega evi-
dentiranja in kategorizacije uplenjenih živali se vsako 
leto zberejo vse spodnje čeljusti iz lovišč izločene sr-
njadi; le-te zagotavljajo relevantne informacije o: (a) 
onesnaženosti okolja z nekaterimi vrstami anorgan-
skih onesnažil (npr. fluoridi) in sicer tako v smislu aku-
mulacijske kot tudi odzivne bioindikacije; (b) izposta-
vljenosti populacij in njihovem odzivu na izpostavlje-
nost določenim onesnažilom (pojav zobne fluoroze); 
(c) populacijski dinamiki in spreminjanju kakovosti 
habitatov (meritve velikosti spodnjih čeljusti). 

Fluoridi so naravna sestavina zemeljske skorje, k po-
višanim vsebnostim pa največ prispevajo človekove 
aktivnosti. V Šaleški dolini je največji onesnaževalec 
s tem elementom Termoelektrarna Šoštanj, z letni-
mi emisijami okoli 58.000 kg fluoridov. Zaradi tega 
smo zbrali več kot 1.000 polovic spodnjih čeljusti sr-
njadi (vse starostne kategorije) odvzete iz lovišč Šale-
ške doline v obdobju 1997-2007 in izvedli tako meto-
do akumulacijske (vsebnost fluoridov v čeljustih) kot 
tudi reakcijske (določitev zobne fluoroze) bioindika-
cije onesnaženosti okolja s fluoridi. Določitev stopnje 

zobne fluoroze (DLI: “dental lesion indeks”) smo na-
redili z vizualno oceno vseh šestih stalnih kočnikov 
vseh odraslih osebkov srnjadi (n: 950, povprečen DLI: 
0,87 ± 0.07; max: 15) in ugotovili trend upada tako po-
javljanja kot tudi stopnje zobne fluoroze v celotnem 
obravnavanem obdobju (leto 1997: povprečen DLI: 
1.58 ± 0.20, max: 15; leto 2007: povprečen DLI 0.33 
± 0.08, max: 5). Podoben trend, to je statistično zna-
čilno zmanjšanje onesnaženosti med kritičnimi leti 
1998, 2003 in 2007, smo ugotovili tudi z določitvi-
jo vsebnosti fluoridov v 200 čeljustih srnjadi iz Šale-
ške doline (vse starostne kategorije). Obe ugotovitvi 
potrjujeta, da Šaleška dolina nikoli ni bila pretirano 
onesnažena s fluoridi, kar je očitno tudi iz primerjav 
dobljenih rezultatov z rezultati vsebnosti fluoridov 
in stopnje zobne fluoroze nekaterih drugih študij iz 
Evrope. Še pomembnejša pa je ugotovitev, da trend 
upada obeh parametrov potrjuje pomembno zmanj-
šanje onesnaženosti okolja s fluoridi kot tudi izposta-
vljenosti divjadi (vključno s srnjadjo) v Šaleški dolini 
po letu 2000, ko je bila na 5. bloku TEŠ zgrajena razž-
veplevalna naprava. 

Določitev zobne fluoroze čeljusti srnjadi, odvzete iz 
lovišč SV Slovenije (n = 7.461, povprečen DLI: 0,69 ± 
0,02; max: 27) v letu 2007 ravno tako potrjuje, da je 
zobna fluoroza (tako pojavnost kot tudi stopnja in-
tenzitete) v Sloveniji bistveno nižja kot kažejo podat-
ki nekaterih drugih območij iz Evrope. Le v okolici Ki-
dričevega, kjer se nahaja topilnica aluminija (letne 
emisije fluoridov do 420.000 kg letno) je stopnja zob-
ne fluoroze nekoliko povišana (LD Boris Kidrič: pov-
prečen DLI: 7,79 ± 1,28; max: 27). 

Preliminarni rezultati meritev velikosti čeljusti srnjadi 
(n = 2.067) nakazujejo, da so največje dolžine čeljusti 

kot tudi višine sedla, izmerjene pri srnjadi iz  Pomur-
skega in Savinjsko-Kozjanskega LUO ter so statistično 
značilno različne od velikosti čeljusti srnjadi iz Kamni-
ško-Savinjskega, Triglavskega in Primorskega LUO. 
Razlike so posledica ugodnejših prehranskih razmer 
v prvih dveh območjih. K večji vitalnosti osebkov po-
murske srnjadi pa v veliki meri prispeva tudi način ži-
vljenja v tropih, ki predstavlja osebkom te populacije 
manjši socialni stres.

 

Slika 1:  Vsebnost fluoridov v čeljustih enoletne 
srnjadi Šaleške doline odvzete v obdobju 1997-2007 
(slika A) in soodvisnost med letnimi emisijami prahu 
iz TEŠ ter povprečnimi letnimi vsebnostmi fluoridov 
v čeljustih enoletne srnjadi Šaleške doline odvzete v 
obdobju 1997-2007 (slika B).

Povprečna stopnja zobne fluoroze (DLI indeks) odrasle srnjadi SV 

Slovenije odvzete leta 2007.



- bi lTEŠ 2008 -

79.

5.5.8 Vsebnosti  težkih 
kovin in PAH-ov v živi l ih 
živalskega izvora iz domače 
reje z območja Šaleške 
dol ine

Meta ZALUBERŠEK, dipl.inž.zoot., doc.dr. Boštjan POKORNY, univ.

dipl.inž.gozd.

Živila živalskega izvora predstavljajo enega najpo-
membnejših virov vnosa onesnažil v človeški orga-
nizem, zato je poznavanje vsebnosti anorganskih in 
organskih onesnažil v njih pomembno z vidika varo-
vanja zdravja lokalnega prebivalstva. Zaradi velikega 
antropocentričnega pomena poznavanja kakovosti 
in zdravstvene ustreznosti živil smo v letu 2002 priče-
li z monitoringom vsebnosti težkih kovin, v letu 2005 
pa tudi s preliminarno določitvijo PCB-jev in PAH-ov 
v živilih živalskega izvora iz domače reje z območja 
Šaleške in Zgornje Savinjske doline. V letu 2006 smo 

zaradi celovitejšega poznavanja prehranske ustre-
znosti živil živalskega izvora za prehrano ljudi raziska-
vo razširili tudi na določitev vsebnosti triazinskih pe-
sticidov v mleku in jajcih, kjer so bile vsebnosti izmer-
jene pod mejo določljivosti (<0.001 mg/kg suhe snovi) 
analitske metode. Z monitoringom smo nadaljevali 
tudi v letu 2008 (ostanek težkih kovin in PAH-ov, do-
ločenih v 46 vzorcih mesa in notranjih organih doma 
vzrejenih prašičev, ovac in koz, 9 vzorcev kokošjih jajc 
ter 10 vzorcih kravjega mleka).

Vsebnosti Hg, As, Pb in Cd so bile v vseh analiziranih 
vzorcih tkiv domačih živali, kravjem mleku in kokoš-
jih jajcih bistveno nižje od zakonsko dopustnih vseb-
nosti in niso omejevale njihove primernosti za pre-
hrano ljudi. V nobenem izmed analiziranih vzorcev 
nismo zasledili prisotnosti benzo[a] pyrena kot naj-
bolj problematičnega PAH-a; tudi vsebnosti vseh 
ostalih PAH-ov so bile v mesu in ledvicah prašičev, 
mleku ter jajcih zelo nizke. Med Šaleško in Zgornjo 

Savinjsko dolino nismo ugotovili pomembnih razlik 
v onesnaženosti živil s PAH-i, vendar so med obema 
območjema opazne nekatere razlike v razmerju med 
posameznimi spojinami, kar kaže, da imajo PAH-i v 
obeh območjih različen izvor. Prisotnost posameznih 
PAH-ov v živilih živalskega izvora iz Šaleške in Zgor-
nje Savinjske doline po vsej verjetnosti ni le posledica 
emisij iz Termoelektrarne Šoštanj, temveč tudi vpli-
va prometa in individualnega kurjenja lesne biomase 
ter fosilnih goriv na kmetijah samih. Ugotovljena pri-
sotnost (sicer v majhnih količinah) nekaterih genoto-
ksičnih in rakotvornih PAH-ov (npr. chrysene) v jetrih 
prašičev kaže, da je okolje Šaleške in Zgornje Savinj-
ske doline vsaj v posameznih predelih relativno moč-
no obremenjeno s PAH-i. V prihodnje je v Šaleški do-
lini smiselno nadaljevati s kontinuiranim monitorin-
gom vsebnosti PAH-ov in težkih kovin v živilih žival-
skega izvora.
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Primerjava vsebnosti Pb v kravjem mleku in Cd v ledvicah prašičev med Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino. Podane so aritmetične sredine (majhni kvadrati), standardne napake ocene (veliki pravokotniki) in od-

kloni zaupanja (kratke črtice). Dolga črta prikazuje zakonsko dovoljeno vsebnost za analizirana živila (Ur.l.RS.69/2003; EC 208/2005©).

Pb v kravjem mleku
Mann-Whitney U test: z=0,13; p=0,89
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5.5.9 Drevesne branike kot 
retrospektivni bioindikator 
časovnih sprememb v 
onesnaženosti  okol ja

dr. Helena POLIČNIK, doc.dr. Tom LEVANIČ, doc.dr. Boštjan PO-

KORNY

Za retrospektivno rekonstrukcijo trendov v 
onesnaženosti okolja s težkimi kovinami smo 
uporabili les (branike) izbranih drevesnih vrst 
z različnim tipom lesa (venčasto porozni listav-
ci: graden (Quercus petraea), pravi kostanj (Ca-
stanea sativa); difuzno porozni listavci: trepe-
tlika (Populus tremula), navadna breza (Betu-
la pendula), navadna bukev (Fagus sylvatica); 
iglavci: evropski macesen (Larix decidua), nava-
dna smreka (Picea abies), rdeči bor (Pinus sylve-
stris)). Drevesne vrste smo vzorčili na štirih lo-

kacijah znotraj Šaleške doline (Zavodnje, Veli-
ki Vrh, Lubela, Paški Kozjak), na treh lokacijah v 
Zgornji Mežiški dolini (Peca, Pikovo, Kavšakov 
vrh), na štirih lokacijah v Zasavju (Lontovž, Do-
bovec, Ravenska vas, Čeče), na štirih lokacijah 
v neposredni bližini pomembnih državnih cest 
(Maribor, Spodnja Ščavnica, Turjak, Trojane), na 
dveh lokacijah na Kočevskem (Borovec, Raj-
henav) in na treh lokacijah v območju vulka-
na Etna na Siciliji. V letnih prirastnih kolobarjih 
smo z metodami ICP-MS določevali vsebnosti 
Pb in Cd, nekaterih drugih težkih kovin ter raz-
merja stabilnih izotopov Pb. Ugotavljali smo 
soodvisnosti med vsebnostmi težkih kovin v 
posamezni drevesni braniki v lesu dreves iz Ša-
leške doline z dobro poznanimi podatki letnih 
emisij anorganskih onesnažil za obdobje 1980 
– 2005 v okolici Termoelektrarne Šoštanj in na 
podlagi dobljenih rezultatov izbrali najprimer-

nejše drevesne vrste za retrospektivne raziska-
ve, ki smo jih nato vzorčili v vseh v raziskavo 
vključenih območjih. Ugotovili smo močne so-
odvisnosti med letnimi emisijami SO

2
 oziroma 

prahu iz TEŠ in vsebnostmi Cd v letnicah vseh 
iglavcev in tudi difuzno poroznih vrstah listav-
cev, kar nakazuje, da so te vrste primerne za 
sledenje onesnaženosti okolja s Cd celo na le-
tni ravni. Za rdeči bor smo poleg tega ugotovili 
še visoko značilne soodvisnosti tudi za Pb. Po-
leg rdečega bora smo za primerjave onesnaže-
nosti med območji uporabili še les evropskega 
macesna, trepetlike in navadne bukve. Izvede-
ni sanacijski ukrepi v Termoelektrarni Šoštanj 
imajo za posledico bistveno zmanjšanje emi-
sij in manjše onesnaževanje kopenskih ekosi-
stemov; zaradi manjšega foliarnega vnosa ko-
vin v drevesa se le-to odraža v bistveno nižjih 
vsebnostih Cd, nekoliko manj izrazito pa tudi 



- bi lTEŠ 2008 -

81.

0,00

0,24

0,18
0,20

0,14
0,16

0,12

0,08
0,06

0,10

0,04
0,02

0,26

0,22

Cd
  (

m
g/

kg
)

Leto

19201920 1940 1960 1980 2000 2020

Vsebnosti Cd v lesu navadne bukve
Zasavje

Pb, Zavodnje, Lontovž

Ravenska vas 2

Ravenska vas

Čeče

0,02

0,18

0,20

0,14

0,16

0,12

0,08

0,06

0,10

0,04

0,24

0,22

Cd
  (

m
g/

kg
)

Leto

19801978 1982 1984 1992 1994 1996 1998199019881986 2000 2002 2004 2006

Vsebnosti Cd v lesu navadne bukve
Šaleška dolina

Veliki Vrh

Zavodnje

Pb v letnih prirastnih kolobarjih, ki so nastali 
po izvedenih sanacijskih ukrepih, v primerjavi 
z branikami, ki so prirasle v obdobju pred iz-
vedbo ukrepov. Podobne trende (izrazit upad 
vsebnosti Cd, delno pa tudi Pb v zadnjih dese-

tletjih) smo ugotovili tudi v ostalih v raziskavo 
vključenih območjih. Ob upoštevanju nekate-
rih omejujočih dejavnikov lahko dendrokemij-
ske analize pomembno doprinesejo k rekon-
strukciji časovnih trendov onesnaženosti oko-

lja s težkimi kovinami, posledično pa tudi k ra-
zumevanju okoljskih procesov in vzročno-po-
sledičnih zvez med emisijami, dostopnostjo in 
privzemom težkih kovin v rastline. 

Vsebnosti Cd [mg/kg] v lesu navadne bukve iz Zasavja (petletni vzorci) in Šaleške doline (enoletni vzorci). 



- bi lTEŠ 2008 -

82.

5.5.10 Raziskave in 
spremljanje stanja jezer v 
Šaleški dol ini

Rudi Ramšak, univ.dipl.biol., Gabrijela Triglav, univ. dipl.biol., spec. 

Alenka Rošer Drev, univ.dipl.biol.

Velenjsko in Družmirsko jezero spadata po analizah v 
letu 2008 v zmerno evtrofna, s hranili zmerno obre-
menjena jezera. Škalsko jezero spada med evtrofna 
jezera, s hranilnimi snovmi preobremenjena jezera. 
Kisikove krivulje vseh treh jezer kažejo na veliko po-
rabo kisika v spodnjih plasteh, kar v poletnem in je-
senskem času povzroča upadanje vsebnosti kisika z 
globino. 

Skrb vzbujajoča pa je koncentracija kisika v vodi v Ve-
lenjskem jezeru, saj pod 10 metrov drastično pade 
vrednost kisika. 

V globini 20 metrov in vse do dna je vrednost prak-
tično 0 mg 0

2
/l.
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Koncentracije kisika v Velenjskem jezeru 2008 

Za Velenjsko jezero je bila v letu 2008 značilna prevla-
da cianobakterij – modrozelenih alg, ki so v začetku 
leta 2008 tudi množično cvetele.

Vrednosti ionov sulfata, kalija, natrija, kalcija in klora 
so v Velenjskem jezeru nekajkrat večje kot v ostalih 
jezerih. To povzroča večjo specifično prevodnost je-
zera. Vpliv teh visokih koncentracij soli na žive orga-
nizme bomo v  prihodnosti raziskali in spremljali. Ver-
jetnost, da se tudi zaradi tega zmanjšuje razraščenost 
z makrofiti  je velika.

Cvetenje modrozelene alge (Oscillatoria rubescens) na Velenjskem 

jezeru.
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5.5.1 1  Monitoring 
vodotokov v Šaleški dol ini 
na vpl ivnem območju TEŠ - 
2008

spec. Alenka Rošer Drev, univ.dipl.biol., Anastazija Vrbovšek, 

dipl.inž.zooteh., Gabrijela Triglav Brežnik, univ.dipl.biol., Marko 

Videmšek, gozd.teh.

Projekt Monitoring vodotokov v Šaleški dolini na 
vplivnem območju TEŠ opravljamo že od leta 1989. 
Tudi v  letu 2008 smo opravljali preiskave bioloških 
elementov kakovosti (fitobentosa in bentoških ne-
vretenčarjev) in fizikalno kemijske analize vode in se-
dimentov. Vzorčna mesta v Paki so bila v Pesju, Prelo-
gah, pred TEŠ, v Šoštanju in v Skornem.

Ocena kemijskega stanja je pokazala dobro kemij-
sko stanje vodotoka Paka na vseh merilnih mestih  ( v 
Pesju, v Prelogah, pred TEŠ, v Šoštanju in Skornem).

Biološke analize opravljene po stari metodologiji, 
opravljeni zaradi primerjave s preteklimi razultati (ker 
nova metodologija še ni bila dokončana) so pokaza-
le 2-3 razred v Pesju, 3 razred v Prelogah, pred TEŠ in 
v Šoštanju, ter 3-4 razred v Skornem. Zaključke smo 
pripravili na osnovi opažanj na terenu, bioloških pre-
iskav in fizikalno kemijskih preiskav ter usmeritev in 
zahtev predpisane zakonodaje.  Kriteriji za ocenjeva-
nje ekološkega stanja površinskih vodotokov za leto 
2008  v skladu z Direktivo o vodah 2000/60/ES še niso 
bili izdelani. Nove zakonodaje, ki je izšla v februarju 
2009 še nismo mogli upoštevati pri obdelavi rezulta-
tov za leto 2008.  Smernice,  zahteve in vrednotenje 
površinskih voda po novi zakonodaji bomo vključili v 
svoje delo v letu 2009.

Nova zakonodaja: 
Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda •	
(Ur.l.RS št. 10/2009) in
Uredba o stanju površinskih voda (Ur.l.RS št. •	
14/2009). 

 

Igra narave skozi letne čase…poletje…in zima…
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Vzorčenje bentoških nevretenčarjev in nekaj predstavnikov te 

združbe

5.5.12 Monitoring mulja nad 
jezom TEŠ in pod nj im

Povzetek pripravila vodja projekta: Jelka Flis, univ.dipl.biol.

Odpiranje zapornice TEŠ v Paki zaradi čiščenja aku-
mulacije mora biti nadzorovano, zato je potrebno 
kontrolirati kvaliteto mulja in vplive na Pako po odpi-
ranju. Zapornico lahko ob ustreznih pretokih vodoto-
ka, ki so enaki ali večji od 12 m3/s odprejo le v prime-
ru, da je bilo v izdelanem mnenju to dovoljeno. Glede 
na zelo kratek čas, ko so izpolnjeni pogoji MOP o koli-
čini pretoka, ki dovoljuje odpiranje zapornic, v ERICo 
vzorčenje mulja opravljamo periodično, pred odpira-
njem zapornice. Za primerjavo in kontrolo onesnaže-
valcev odvzamemo vzorce mulja pred Velenjem (pri 
Trebeliškem), pred zapornico TEŠ in pri Skornem (za 
CČN Šaleške doline). Vzorčna mesta Pake po odpira-
nja zapornice so štiri in so izbrana tako, da omogoča-
jo tako kontrolo vplivov odpiranja zapornice na vo-
dotok, kot kontrolo ostalih virov onesnaževanja vo-
dotoka. Ti podatki so potrebni za oceno stopnje one-
snaženosti in tako ogroženosti vodnega okolja zaradi 
odpiranja zapornice, načina ravnanja z muljem v pri-
meru odstranjevanja mulja ter primerjavo onesnaže-
nosti mulja z vzorci iz preteklosti – kontrolo onesna-
ževalcev.  V Sloveniji nimamo sprejetih posebnih za-
konskih normativov, po katerih bi lahko ovrednotili 
onesnaženost rečnih muljev, zato smo primerjavo iz-
vedli z normativnimi vrednostmi za odpadke in vnos 
v tla ter z nekaterimi tujimi normativi. Rezultati analiz 
vzorčenj kažejo, da na vsebnosti onesnažil v vodoto-
ku v času odpiranja zapornice lahko vpliva tudi kvali-
teta mulja. Onesnaženost vodotoka pri odpiranju za-
pornice je večja po daljšem sušnem obdobju. Vzor-
čenje vodotoka poteka v razmerah, ki niso povpreč-

ne – ob intenzivnem deževju, zato v skladu z veljav-
no zakonodajo ne moremo govoriti o dobrem ali sla-
bem kemijskem stanju vode. Navedeni rezultati ana-
liz pa vsekakor prikazujejo trenutno stanje pri odpi-
ranju zapornice in primerjavo s kontrolno lokacijo v 
Paki pri Trebeliškem, kjer smo predvidevali, da vpli-
vi zaradi onesnaženja naj ne bili veliki. Rezultati ana-
liz mulja in vode pa so to ovrgli. Pri vzorčenju Pake 
smo ugotovili, da vrednosti kovin, ki so prekoračene 
v vseh nadaljnjih vzorcih vode (pred in za zapornico 
TEŠ in v Penku), v vzorcu Pake pri Trebeliškem že pre-
koračujejo mejne vrednosti. Na podlagi primerjave 
rezultatov ugotavljamo, da ima v času obilnega de-
ževja, ko so izpolnjeni pogoji za odpiranje zapornice 
jezu, največji vpliv na kvaliteto vode pred in za zapor-
nico kvaliteta Pake in onesnaženost mulja. Navede-
no potrjujejo tudi rezultati analiz nekaterih onesna-
žil (Ni, Zn, Cr, Cd, Pb, Cu, As, AOX) v vodnih vzorcih in 
vzorcih mulja na vzorčnem mestu pri Trebeliškem, saj 
so razen sulfata in klorida vsebnosti onesnažil pove-
čane že na tem vzorčnem mestu. To kaže na znatne 
vire onesnaževanja vodotoka že na območju Trebe-
liškega, ki vpliva tudi na onesnaženje vode in mulja 
pred zapornico TEŠ. 

Rezultati analiz mulja v letu 2008 so pokazali, da gle-
de na postavljene kriterije mulj ni bil prekomerno 
onesnažen in so bila tako mnenja o odpiranju zapor-
nice pozitivna. Vplivi odpiranja zapornice na kvalite-
to vodotoka so bili v letu 2008 relativno majhni, ven-
dar pa so se pokazali bistveni vplivi na povečanje ne-
katerih onesnažil tudi v Paki za zapornico zaradi one-
snaženosti vodotoka. 

Za zmanjšanje transporta onesnažil in nalaganja v 
mulju in s tem tudi zmanjšanja vpliva odpiranja za-
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pornice na vodotok, bi bilo potrebno zmanjšati one-
snaževanje Pake že na vplivnem območju vzorčnega 
mesta pri Trebeliškem in tudi sanirati vire onesnaže-
vanja z AOX, sulfati in kloridi. Za preprečevanje pre-

komernih negativnih vplivov na vodotok pri odpira-
nju zapornice pa je pomembna tudi nadaljnja kon-
trola onesnaženosti mulja in vplivov odpiranja zapor-
nice na onesnaženost vodotoka. 
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Vrednosti klorida v Paki na 4 vzorčnih mestih. Vrednosti sulfata v Paki na 4 vzorčnih mestih in primerjava z mejnimi vrednostmi.
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Vrednosti kroma v Paki na 4 vzorčnih mestih in primerjava z mejnimi vrednostmi.   Vrednosti svinca v Paki na 4 vzorčnih mestih in primerjava z mejnimi vrednostmi.

Vrednosti bakra v Paki na 4 vzorčnih mestih in primerjava z mejnimi vrednostmi.
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5.5.13 Monitoring stanja 
tal in rastl in ter sanaci ja 
zakisanih obdelovalnih 
površin v Šaleški dol ini

Nives Kugonič,  Melita Šešerko

V Šaleški dolini že skoraj desetletje sledimo spremem-
bam, ki se kot posledica izvajanja sanacije TE Šoštanj 
odražajo v okolju. V raziskavo stanja onesnaženosti 
tal in rastlinskega materiala s težkimi kovinami je bilo 
v letu 2008 skupno vključenih 44 lokacij. Na izbranih 
vzorčnih mestih so opravljene analize vsebnosti Pb in 
Cd v tleh na dveh globinah (+ - 0 cm; 0 – 5 cm), opra-
vljene so analize vsebnosti Cd in Pb v rastlinskih vzor-

cih. Program sanacije zakisanosti tal temelji na pod-
lagi sodelovanja s Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina. 
V letu 2008 se je apnenje opravilo na skupno 190 ha 
površin, pri tem se je porabilo do 1000 t sredstva za 
apnenje. V monitoring sanacije zakisanosti obdelo-
valnih površin so vključene površine na katerih je bilo 
apnenje zadnjič izvedeno v letu 2006. 

Rezultati izvajanja monitoringa onesnaženosti ob-
delovalnih površin v Šaleški dolini v obdobju od leta 
1999 - 2008 kažejo na trend manjšanja vsebnosti Cd 
in Pb v zgornjem talnem horizontu. Podatki o vseb-
nostih Cd in Pb v zgornjem organskem horizontu (+ 
- 0 cm) kažejo na najnižje povprečne vrednosti v letu 
2008 (slika A-B). 

    

Vsebnost Cd v zgornjem 
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Kruskall Wallis ANOVA; 
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Slika A - B: Vsebnosti Cd in Pb v travniških tleh v Šaleški dolini na globini + – 0 cm v letih 2003 – 2008. Prikazane so mediana vrednosti z razponi vrednosti (mg/kg suhe snovi), primerjane z mejno oz. opozorilno 

imisijsko vrednostjo (Ur. l. RS 68/96).
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Primerjava rezultatov vsebnosti kadmija v zeleh in 
krmi pred in po izgradnji razžvepljevalne naprave 
na bloku 5 (1999 – 2008) kaže na trend zmanjševa-
nja obremenjevanja rastlinskega materiala s Cd in Pb. 
Krma v Šaleški dolini ni onesnažena, vse vrednosti 
se gibljejo pod maksimalno dovoljeno koncentraci-
jo (Ur. l. RS 101/06). Hkrati  podatki o vsebnosti Cd v li-
stih regrata kažejo, da je ta neoporečen za uživanje, v 
kolikor se uporablja kot listnata zelenjava, pri tem je 
vsebnost Cd v listih regrata v začetni fazi vegetacije 
(pomladanskem obdobju) nižja v primerjavi z jesen-
skim regratom.

Primerjava reakcije tal pred in po izvedenih sanacij-
skih (2008) ukrepih kaže statistično značilno poviša-
nje reakcije tal. Pred izvedenim apnenje so na obrav-
navanih lokacijah tla (51 %) s srednjo kislo reakci-
jo (pH 5 – 5,9), po izvedeni sanaciji prevladujejo tla  
(57 %) s slabo kislo reakcijo (pH 6 – 6,9). Po izvedeni 
sanaciji se je za 15 %  zmanjšal delež lokacij z moč-
no kislo reakcijo (pH 4 – 4,9) in za 20 %  delež lokacij s 
srednje kislo reakcijo (pH 5 – 5,9). Povečalo se je števi-
lo lokacij s slabo kislo reakcijo in sicer za 35 %. Reakci-
jo tal nižjo od pH 5,5, ki velja za spodnjo mejo primer-
nosti za gojenje večine kulturnih rastlin in gospodar-
sko pomembnih trav ter nemoteno sprejemanje hra-
nil iz tal, smo po apnenju ugotovili  le še na 28 % iz-
branih lokacij. Rezultati potrjujejo, da se približujemo 
enemu izmed ciljev sanacije, to je optimizacija reakci-
je tal za izboljšanje proizvodnje sposobnosti tal.

5.5.14 Okoljski 
promoci jsko-izobraževalni 
center

 Zoran Pavšek, prof.geog., soc.

Okoljski promocijsko-izobraževalni center smo na In-
štitutu za ekološke raziskave ERICo Velenje ustanovili 
leta 1998. Gre za projekt, v okviru katerega pripravlja-
mo različne programe predavanj, ekskurzij, seminar-
jev, delavnic, terenskih vaj in jih ponujamo različnim 
ciljnim skupinam. Veliko večino naših obiskovalcev 
predstavljajo šolske skupine – pretežno učenci za-
ključnih razredov osnovne šole in dijaki. S programi 
udeležencem predstavljamo Šaleško dolino in njene 
družbene ter naravne značilnosti, predvsem pa pre-
mogovništvo in elektroenergetiko, ki sta našo dolino 
najbolj zaznamovali. 

V letu 2008 smo posodobili vse že uveljavljene okolj-
ske izobraževalno-promocijske programe. Še vedno 
se največ obiskovalcev udeleži programa »Energi-
ja-ekologija«, ki je sestavljen iz predavanja in teren-
skega ogleda, mnogo skupin pa ga združuje z ogle-
dom Muzeja premogovništva Slovenije. V predava-
nju udeležence seznanimo z osnovnimi naravno in 
družbeno-geografskimi značilnostmi Šaleške doli-
ne, z zgodovino izkopavanja lignita in pridobivanja 
električne energije, predstavimo jim okoljske vplive 
teh dveh dejavnosti, poglavitni del predavanja pa na-
menimo spoznavanju zmanjševanja negativnih vpli-
vov elektroenergetike na okolje in različnim okolje-
varstvenim ukrepom ter izboljšavam, ki so prispeva-
le k boljšemu stanju vode, zraka in drugih okoljskih 
elementov v dolini in na širšem območju. V sklopu 
terenskega ogleda z udeleženci programa »Energija-

ekologija« obiščemo dve ugrezninski jezeri (Škalsko 
in Velenjsko) ter rekultivirano ugrezninsko območje 
ob njih. Glede na želje posameznih skupin ogled raz-
širimo  z vožnjo do objektov TEŠ in do Družmirskega 
jezera, s krožno vožnjo po Šaleški dolini in po mestu 
Velenje ter z obiskom Centralne čistilne naprave Šale-
ške doline za komunalne vode. 

Po številu obiskovalcev je programu »Energija-ekolo-
gija« tudi v letu 2008 sledil program »Od premoga 
do električne energije«, s katerim obiskovalcem na-
tančno predstavimo zgodovino, pomen, delovanje 
in usmeritve Termoelektrarne Šoštanj, ki si jo po pre-
davanju ob vodstvu zaposlenih TEŠ tudi ogledajo. 
Velik poudarek v predavanjih namenjamo predstavi-
tvi pomena novih investicij v TEŠ (plinski enoti, blok 
6). Z izboljšanim učinkom elektrarne se bo namreč 
zmanjšalo onesnaževanje z vsemi onesnaževali, kar 
je v skladu z različnimi mednarodnimi sporazumi, ki 
jih je ratificirala in podpisala Slovenija. S programom 
so obiskovalci zelo zadovoljni, v največji meri pa se 
zanj odločajo tehnične srednje šole (elektro, strojna) 
in gimnazije (dijaki zaključnih letnikov). 

V letu 2008 smo v sklopu projekta Okoljski promo-
cijsko-izobraževalni center zabeležili 7506 obisko-
valcev, od tega v programu »Od premoga do elek-
trične energije« 1670. Projekt Okoljski promocijsko- 
izobraževalni center je pomemben in potreben zato, 
ker ponuja enkratno priložnost za poceni in kvalite-
tno promocijo, vpliv na oblikovanje javnega mnenja 
in druge podobne učinke. Dejstvo je, da obiskovalci 
vsebin, ki so podane na tak način, ne sprejemajo kot 
reklamo, ampak kot verodostojno, relevantno infor-
macijo. Med vodjem programa in udeleženci se ve-
dno razvije tudi dvosmerna komunikacija. Tako pri-
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dobimo povratne informacije, ki imajo pri promociji 
in komunikaciji z javnostmi odločilno vlogo.

5.5.15 Varujmo in ohranimo 
Šaleško dol ino 2008, 
okol jski izobraževalni 
projekt

mag. Emil Šterbenk

Najstarejši okoljski program Inštituta za ekološke raz-
iskave ERICo Velenje d.o.o je Varujmo in ohranimo Ša-
leško dolino. Že od njegovega začetka (od leta 1994) 
učence osmih razredov (pred šolsko reformo sedmih) 
iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki sezna-
njamo z  okoljsko problematiko industrijsko, energet-
sko in prebivalstveno (pre)obremenjene pokrajine, s 
poudarkom na njeni uspešni ekološki sanaciji. V tem 
okviru predstavimo delovanje Premogovnika Vele-
nje in Termoelektrarne Šoštanj z vidika izboljšav v za-
dnjih dveh desetletjih. Leta 2008 je bil program na-
menjen predvsem seznanitvi učencev z gradnjo blo-
ka 6 v Termoelektrarni Šoštanj. 

Elektroenergetika je ena od ključnih gospodarskih 
dejavnosti v Šaleški dolini z več kot stoletno tradicijo. 
Prvo elektrarno za potrebe premogovnika so zgradi-
li leta 1904, konec dvajsetih let prejšnjega stoletja so 
zgradili TE Velenje, leta 1956 pa prva dva bloka elek-
trarne v Šoštanju. Četrtega so zgradili leta 1972 in pe-
tega 1977. Ob gradnji so bile vse enote najboljša ta-
krat dostopna tehnologija, ki pa je sedaj že v precej-
šnji meri zastarela. V zadnjih dveh desetletjih so elek-
trarno okoljsko zelo posodobili, tako da okolje obre-
menjuje manj kot določa zakonodaja. Leta 2008 sta 

začeli obratovati plinski enoti skupne moči 84 MW. S 
tem se je izboljšal izkoristek obstoječih velikih blokov 
in posledično zmanjšala emisija CO

2
 na enoto proiz-

vedene električne energije. 

Blok 6 bo najsodobnejša tehnologija, ki je v tem tre-
nutku na voljo na trgu. Za eno GWh bodo iz te napra-
ve v zrak spustili približno 850 t CO

2
, obstoječe pa ga 

spuščajo okrog 1200 t. Na ta način se bodo znatno 
zmanjšale tudi emisije tega toplogrednega plina. Se-
veda pa se bodo zmanjšale še druge emisije in tudi 
poraba vode na proizvedeno enoto električne ener-
gije.

Ker potrebe po električni energiji v Sloveniji neneh-
no naraščajo, je izgradnja novih kapacitet nuja. Novi 
blok 6 termoelektrarne pomeni racionalno proizvo-
dnjo električne energije. Ob racionalni proizvodnji 
električne energije pa je vsaj tako pomembna njena 
racionalna poraba. Tukaj pa lahko doprinese sleher-
ni porabnik. Program mlade motivira za racionalno 
rabo električne energije in varčevanje z njo. Tudi ta 
cilj zasledujemo od začetka izobraževalnega progra-
ma Varujmo in ohranimo Šaleško dolino.

 

Vizualizacija bloka 6

IBE Ljubljana, D. Kolšek

Učenci na področju sanacije ugreznin

(foto: E. Šterbenk)

5.5.1 6 Odpadek naj ne bo 
samo odpadek

Klemen Kotnik, univ.dipl.geog.

Sodobnega človeka v razviti potrošniški družbi je nuj-
no stalno obveščati in vzgajati tudi v smislu okolje-
varstvene osveščenosti, v nasprotnem primeru lahko 
obremenjevanje okolja zaradi odpadkov v prihodnje 
postane eden največjih civilizacijskih problemov. 

Ena pomembnejših ciljnih skupin za tovrstno osve-
ščanje in izobraževanje so gotovo mladi. Ob primerni 
spodbudi so vedno pripravljeni za sodelovanje v raz-
ličnih akcijah, za vzgojne cilje so še močno dovzetni, 
svoje navade, ravnanje, stališča šele oblikujejo, poleg 
tega pa lahko zelo veliko pripomorejo tudi k uspe-
šnemu prenosu informacij v svoja domača okolja.

Projekt odpadek naj ne bo samo odpadek (ONNO) je 
bil prvič izpeljan že leta 1996. Letošnjega, že trinaj-
stega po vrsti, se je udeležilo okoli 440 sedmošolcev 
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iz vseh osnovnih šol v Šaleški dolini. V okviru projek-
ta učence najprej seznanimo z osnovnim znanjem oz. 
dejstvi o odpadkih (kaj so odpadki, kategorije, količi-
ne) in o gospodarjenju z njimi. Poudarek je bil na mo-
žnostih preprečevanja in zmanjševanja njihovega na-
stajanja ter na ločenem zbiranju. Mlade želimo nauči-
ti pravilnega ravnanja z odpadki, zato jim na konkre-
tnih primerih prikažemo, kako lahko zmanjšajo količi-
no odpadkov, odpadni material ponovno uporabijo in 
kako s pravilnim ločenim zbiranjem ter uporabo izdel-
kov iz recikliranih materialov omogočajo reciklažo.V 
sklopu terenskega dela so si učenci ogledali podjetje 
DINOS, enega izmed ekoloških otokov ter odlagališče 
komunalnih odpadkov z zbirnim centrom. 

Kot je že v navadi, so se mladi ob zaključku projek-
ta vanj tudi dejavno vključili. Dobili so domačo nalo-
go, ki se je v letošnjem letu vezala na pomen ločene-
ga zbiranja odpadkov. Njihova naloga je bila izdelati 
hišni kotiček za ločeno zbiranje odpadkov ter pri tem 
uporabiti hišne odpadke. Učenci in mentorji so imeli 
za svoje delo časa en mesec, ob dogovorjenem roku 
so izdelke prinesli na sedež Medobčinske zveze prija-
teljev mladine. Komisija, katero smo sestavljali pred-
stavnica ERICa, MeZPM Velenje in dva likovnika, je iz-
delke ocenila glede na njihovo uporabnost, izvirnost 
in estetsko privlačnost.

5.5.17 20. raziskovalni 
tabor - Golte 2008

Klemen Kotnik, univ. dipl.geog.

Raziskovalni tabori imajo v Šaleški dolini dvajsetletno 
tradicijo. Njihovi idejni očetje so kustosi velenjskega 
muzeja. Organizirali so prvi tabor leta 1989 in potem 

tabore uspešno pripravljali in vodili do leta 1995, ko je 
Kulturni center Ivana Napotnika predlagal, da bi pri-
pravo prevzel Inštitut za ekološke raziskave ERICo Ve-
lenje. 

V vseh letih prirejanja in izvajanja so šaleški tabori po-
stali eni najbolj množičnih in interdisciplinarnih tabo-
rov v Sloveniji. Vsaki dve leti nas gostijo drugje, saj so 
izkušnje pokazale, da je to primerno zaradi zastavlje-
nih raziskovalnih ciljev in narave dela na taboru. 

Letošnji, že dvajseti tabor po vrsti, ki je od 16. do 26. 
avgusta 2008 drugo leto zapored potekal na Golteh 
nad Mozirjem, predstavlja neke vrste mejnik v zgodo-
vini tovrstnih prireditev na tem območju, hkrati pa po-
stavlja temelje oz. nakazuje smer razvoja le teh v pri-
hodnje. Bil je namreč prvi mednarodni tabor, ki se ga 
je poleg 25 »domačih« udeležilo tudi  8 mladih razi-
skovalcev iz tujine. Mladi so pod vodstvom strokov-
no usposobljenih mentorjev delovali na različnih po-
dročjih (naravoslovnem, družboslovnem, humanistič-
nem in umetniškem). Glavni poudarek je bil na sona-
ravnem in trajnostnem razvoju raziskovanega obmo-
čja (v okoljskem smislu, v smislu smotrnega ravnanja z 
energijo, pridobivanja energije iz obnovljivih virov kot 
tudi v smislu varovanja kulturne dediščine) in umesti-
tev le-tega v širši prostor, spodbujanju medkulturnega 
dialoga, predstavitvi in promociji Slovenije (še posebej 
zaradi mednarodnega značaja tabora) ter udejanjanju 
in populariziranju neformalnih oblik izobraževanja. 

Tako kot na vseh preteklih taborih, je bilo tudi tokrat 
poskrbljeno za ustrezno namestitev, dobro hrano in 
predvsem za dobre delovne in raziskovalne pogoje. 
Vse to so nam v najboljši možni meri omogočili v Ho-
telu Golte. Raziskovalne skupine so bile majhne, tako 

da so lahko vsi aktivno sodelovali pri delu in se je men-
tor lahko posvečal vsakemu posamezniku, hkrati pa so 
majhne skupine zelo primerne tudi za delo na terenu, 
saj so zelo okretne. Ob delu v skupinah so se mladi se-
znanili z vsebinami in metodami različnih ved in tako 
posredno lažje razpoznali svoje študijske in poklicne 
interese. Skupine so imele na voljo primerne prosto-
re, potrebne materiale in tehnično opremo. Laborato-
rijsko delo so opravljale v sodobnem kemijskem in bi-
ološkem laboratoriju našega inštituta. Življenje in delo 
na taboru je tako kot vedno skrbno spremljala novinar-
ska skupina, ki je vsak dan popestrila z jutranjim časo-
pisom in večernim TV dnevnikom ter tudi s spletnimi 
stranmi. 

Na taboru se je razvilo tudi bogato družabno življenje, 
ki je s športnimi, glasbenimi in z drugimi zabavnimi pri-
reditvami pomemben razlog, da se dijaki in študentje 
radi vračajo v ta konec Slovenije. 

Skupine so ob zaključku tabora pripravile povzetek 
raziskav, ki smo jih natisnili v biltenu. Prav tako so izde-
lale predstavitvene plakate. 

Tabor ERICa je tudi eden redkih taborov, ki ima svoje 
spletne strani, ki se vsakodnevno ažurirajo. Ob ogledu 
plakatov, prebiranju biltena tabora ter taborskega ča-
sopisa, spremljanja novic po TV Dnevniku ter brskanju 
po spletnih straneh tabora, si lahko dodobra pričarate 
vzdušje tabora, ogledate rezultate dela in nasploh iz-
veste marsikaj novega. Naš tabor je odmeven, zanimiv, 
množičen in interdisciplinaren. Udeleženci pa se na ta-
boru še zdaleč ne ukvarjajo samo z raziskovanjem. Iz 
24 ur trajajočega tabornega dneva iztisnemo kar naj-
več. Skupaj živimo, delamo in se zabavamo. 
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Udeleženci 20. raziskovalnega tabora Golte 2008

5.5.18 Kl ima najnižjega in 
osrednjega dela Šaleške 
dol ine s posebnim ozirom 
na proučitev toplotnega 
otoka mesta Šoštanj

Klemen Kotnik, univ. dipl. geog., Zoran Pavšek, prof. geog., soc.

Človekovi vplivi (širjenje pozidanih površin, ogreva-
nje, promet, onesnaževanje zraka ipd.) v veliki meri 
vplivajo na nastanek specifičnega mestnega ekosis-
tema. Med pomembne značilnosti tega sodi nasta-
nek značilnega mestnega podnebja, ki se najbolj ma-
nifestira s pojavom mestnega toplotnega otoka. Ja-
kost toplotnega otoka je odvisna od številnih dejav-
nikov (velikosti mesta, rabe tal, strukture pozidave 

itd.). Lahko bi rekli da večje kot je mesto, večje so raz-
like med mestom in ruralno okolico. Kljub temu, da je 
Šoštanj relativno majhno naselje, sploh z vidika pro-
učevanja mestne klime, pa je po drugi strani zanimi-
vo zaradi dejstva, da na njegovem obrobju leži naj-
večji termoenergetski objekt v Sloveniji (Termoelek-
trarna Šoštanj), za katerega smo predvidevali, da sku-
paj z bližnjo okolico lahko tvori toplotni otok.

Zato smo analizirali temperaturne podatke sedmih 
postaj Ekološko informacijskega sistema (EIS) TEŠ, 
kjer se beležijo polurne vrednosti različnih klimat-
skih podatkov. Postaje ležijo tako na dnu Šaleške do-
line (Šoštanj, Velenje, Topolšica), malce dvignjenem 
obrobju (Pesje, Škale, Veliki vrh), kakor tudi v bolj hri-
bovitem obrobju (Zavodnje, Graška Gora). Poleg tega 
smo na 43 lokacijah v Šoštanju in okolici v jutranjem 
času (5:50 do 7:00 – takrat so temperaturne razlike 
največje) opravili 16 maršrutnih meritev. Namen teh 

meritev je bil ugotoviti prostorsko razporeditev tem-
peraturnega polja v raziskovanem območju. Maršru-
ta je bila izbrana tako, da je bilo upoštevanih kar naj-
več kategorij izrabe površja. 

Na osnovi vseh temperaturnih podatkov (minimal-
ne, maksimalne in srednje vrednosti) za leta 2002 do 
2006 in za mesece v letu 2007 lahko ugotovimo na-
slednje: 

relief močno vpliva na mikroklimatske temperatur-•	
ne razmere Šaleške doline,
kraji, ki ležijo na dnu doline (predvsem Šoštanj in •	
Topolšica) imajo najnižje minimalne temperature,
v krajih, ki ležijo od nekaj deset do nekaj sto metrov •	
nad dnom doline, so minimalne temperature višje,
maksimalne dnevne temperature so prav tako naj-•	
večje v krajih, ki ležijo nad dnom doline,
maksimalne urne vrednosti so največje v najnižje •	
ležečih krajih (Šoštanj,  Topolšica),
srednje letne vrednosti temperatur so najmanj-•	
še na najvišje ležeči postaji (Graška Gora) in najve-
čje na postaji Veliki vrh, ki leži v tako imenovanem 
»termalnem pasu«.

Na količino, razporeditev in obliko padavin mikro re-
liefne oblike nimajo velikega vpliva. Pri vetrovih je 
smiselno ločiti lokalne vetrove, ki se pojavljajo ob si-
cer mirnem vremenu in močnejše, ki jih povzroča-
jo sinoptični barični sistemi. Pri vremenskih stanjih s 
šibkimi vetrovi sta smer in hitrost odvisni predvsem 
od reliefa oziroma razporeditve kopnega in vode. 
Najbolj pa relief vpliva na temperaturne razmere. Ša-
leško dolino lahko na osnovi temperaturnih razmer 
razdelimo v:

dno Šaleške doline z nižjimi minimalnimi in višjimi •	
maksimalnimi temperaturami,
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gričevnato obrobje, ki se dviga do nekaj 100 m nad •	
dno doline - to je tako imenovan »termalni« pas z 
višjimi minimalnimi in nižjimi maksimalnimi vre-
dnostmi,
hribovito zaledje Šaleške doline, kjer se zaradi ve-•	
čjih nadmorskih višin temperature nižajo in se ka-
žejo že bolj sredogorske klimatske poteze.

Ugotovitve analize maršrutnih meritev v veliki meri 
potrjujejo oz. sovpadajo z ugotovitvami analize sta-
cionarnih postaj. Ker mesto Šoštanj leži v najnižjem 
delu Šaleške doline lahko rečemo, da so tam mikro-
klimatske razmere dolinskega dna še bolj izrazite:

najvišje minimalne temperature so bile izmerjene •	
v krajih z najvišjo nadmorsko višino (gričevje nad 
TEŠ, Gorice),
najnižje minimalne temperature so bile izmerjene •	
v krajih z najnižjo nadmorsko višino (Metleče),
temperaturne razlike so največje pozimi in znašajo •	
do 4 K pozimi, do 2,4 K poleti in do 1,8 K jeseni,
vpliv pozidanih površin - človekove dejavnosti (in-•	
dustrijska cona, TEŠ, stavbe) na temperaturne raz-
like oz. razporeditev temperatur je zelo majhen, ni 
pa ga mogoče povsem izključiti,

TEŠ s svojim delovanjem ne vpliva na lokalno cir-•	
kulacijo zraka in temperaturne razmere na obrav-
navanem območju. 

V Šoštanju zaradi majhnosti kraja ne moremo govo-
riti o tako imenovani »mestni klimi« oziroma toplo-
tnem otoku, saj je pozidanost območja majhna in ne-
sklenjena. Tudi Termoelektrarna Šoštanj s svojim de-
lovanjem ne vpliva na temperaturne razmere v Šo-
štanju, saj so te, kot je bilo ugotovljeno, predvsem 
posledica lege na dnu doline in s tem povezane cir-
kulacije zraka.
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ANALIZA OBRATOVANJA

6



6 ANALIZA OBRATOVANJA

Stane Tinauer 

6.1 SISTEM ANALIZIRANJA ZAUSTAVITEV PROIZVODNIH BLOKOV 

6.1.1  Blok 1

Preglednica zaustavitev in zagonov bloka 1 od 01.01. do 31.12.2008

Št. zaust.
Od Do Mirovanje Skupaj

Izpad  

Defekt
Nega Hlad. rez. Remont Sinhroni.

GWh Vzrok

Dne Ure, min. Dne Ure, min. Dni Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min.
1 12/01 23:32 14/01 05:51     1 06:19      30:19 30:19     0,758 UES

2 20/03 14:28 21/03 02:00     0    11:32      11:32       11:32     0,288 UES

2 21/03 02:00 24/03 20:00     3   18:00      90:00       90:00     2,250       NEGA

2 24/03 20:00 25/03 04:03     0  08:03      08:03                08:03       0,201        UES

3 12/04 10:44 14/04 06:04     1    19:52      43:52             43:52     1,097          UES

4 26/04 14:15 28/04 02:54     1 12:39      36:39 36:39     0,916 UES

5 09/05 22:25 13/05 07:24     3         08:59      80:59        80:59     2,025      UES

6 18/05 07:00 19/05 08:07     1 01:07      25:07   25:07     0,628      UES

7 14/06 16:31 16/06 05:34     1 13:03      37:03 37:03          0,926 UES

8 26/06 11:07 26/06 11:26     0 00:19      00:19         00:19     0,008      IZPAD

9 04/07 22:17 07/07 05:39     2   07:22      55:22     55:22     1,384   UES

10 18/07 23:56 21/07 08:26    2   08:30      56:30 56:30     1,413 UES

11 27/07 01:19 28/07 05:30     1 04:11      28:11       28:11     0,705   UES

12 02/08 00:21 02/08 05:30     0 05:09      05:09  05:09     0,129 UES

14 20/09 00:17 21/09 18:52     1 18:35      42:35      42:35     1,065 UES

15 26/09 23:52 29/09 02:47    2 02:55      50:55 50:55     1,273 UES

16 03/10 20:18 06/10 03:30    2 07:12      55:12      55:12     1,380 UES

17 10/10 20:41 13/10 07:12    2 11:01      59:01      59:01     1,475 UES

18 18/10 00:28 20/10 03:34    2 03:06      51:06      51:06     1,278 UES

19 25/10 13:08 27/10 07:46     1 18:38      42:38      42:38     1,066 UES

96.
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20 31/10 09:06 31/10 24:00    0 14:54      14:54      14:54     0,373 UES

20 01/11 00:00 17/11 01:39  16 01:39    385:39    385:39     9,641 UES

21 21/11 19:17 24/11 01:30    2 06:13      54:13      54:13     1,355 UES

22 29/11 22:23 30/11 24:00     1 01:37      25:37      25:37     0,640 UES

22 01/12 00:00 01/12 02:33    0   02:33      02:33      02:33     0,064 UES

23 12/12 22:29 15/12 05:52    2   07:23      55:23      55:23     1,385 UES

24 19/12 17:07 31/12 24:00  12   06:53    294:53    294:53     7,372 UES

Skupaj:  004:35     00:19  90:00  1914:16      00:00     00:00   41,095

6.1.1 .2 Opis vzrokov prisi lnih zaustavitev bloka 1

Z   2: Zaustavitev zaradi nege RDP bloka 4.
Z   8: Manipulacija.

6.1.2 Blok  2

Preglednica zaustavitev in zagonov bloka 2 od 01.01. do 31.12.2008

Št.

zaust.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad

Defekt
Nega Hlad. rez. Remont Sinhroni.

GWh Vzrok
Dne Ure, min. Dne Ure, min. Dni Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min.

12 01/01 00:00 02/01 09:37       1     09:07 33:07        33:07 0,828 UES

   1 04/01 03:35 04/01 03:51       0 00:16 00:16   00:16           0,007 IZPAD

  2 26/01 01:58 30/01 08:00       4    06:02 102:02   102:02 2,551 NEGA

  2 30/01 08:00 31/01 24:00       1       16:00 40:00       0:00 1,000  UES

  2 01/02 00:00 29/02 24:00     29    00:00 696:00     96:00 17,400 UES

  2 01/03 00:00 14/03 24:00     14         00:00 336:00     36:00 8,400 UES

  3 23/06 16:49                 ZAGON

  3 23/06 17:55 23/06 18:11       0 00:16 00:16   00:16           0,007 IZPAD

  4 24/06 22:17 24/06 22:54       0 00:37 00:37     00:37 0,015 NEGA

  5 12/07 00:30 14/07 03:15       2 02:45 50:45           0:45 1,269 UES

  6 01/08 23:34 02/08 09:30       0 09:56 09:56       9:56 0,248 UES

  7 03/08 02:07 18/08 00:16     14 22:09 358:09     58:09 8,954 UES

  8 23/08 01:57 25/08 12:45       2 10:48 58:48       8:48 1,470 UES

  9 20/09 00:59 22/09 03:06       2 02:07 50:07       0:07 1,253 UES

10 27/09 00:27 29/09 06:07       2 05:40 53:40       3:40 1,342 UES
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11 03/10 20:39 06/10 06:37       2 09:58 57:58       57:58 1,449 UES

12 10/10 20:34 13/10 03:15       2 06:41     54:41       54:41 1,367 UES

13 17/10 23:33 KONEC KONEC

Skupaj: 1902:22   00:32   102:39   1799:11      00:00      00:00   17,374

6.1.2.2 Opis vzrokov prisi lnih zaustavitev bloka 2

Z   1: Izpad bloka zaradi okvare releja zaščite pred ne-
simetrijo. 
Z   2: Nega bloka zaradi nujnih vzdrževalnih del.
NI MOŽNOSTI PRIKLOPA NA OMREŽJE

Z   3: Ponovni zagon bloka. 
Z   3: Izpad bloka po zaščiti povratne energije zara-
di preizkusa.

Z   4: Nega bloka zaradi zamenjave tokovnikov. 
Z 13: KONEC OBRATOVANJA 

6.1.3 Blok 3

Preglednica zaustavitev in zagonov bloka 3 od 01.01. do 31.12.2008

Št.

Zau.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad

Defekt
Nega Hlad. rez. Remont Sinhroni.

GWh Vzrok
Dne Ure, min. Dne Ure, min. Dni Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min.

  9 01/01 00:00 29/01 11:51 28      11:51 683:51      683:51         10,358  NEGA

  1 20/03 16:27 21/03 02:00    0  09:33 09:33      09:33     0,516    UES

  1 21/03 02:00 24/03 20:00    3   18:00 90:00        90:00     4,860 NEGA

  1 24/03 20:00 25/03 07:24    0 11:24 11:24      11:24     0,616 UES

  1 25/03 07:54 25/03 09:03    0      01:09 01:09     01:09     0,062    IZPAD

  2 25/04 22:47 28/04 05:46        2   06:59 54:59      54:59     2,969 UES

  3 30/04 22:16 30/04 24:00    0 01:44 04:44      01:44     0,094   UES

  3 01/05 00:00 05/05 02:28    4   02:28 98:28      98:28     5,317 UES

  4 09/05 23:18 12/05 04:42    2  05:24 53:24      53:24     2,884 UES

  5 16/05 19:44 19/05 07:01    2   11:17 59:17      59:17     3,201 UES

  6 19/05 08:37 19/05 09:57    0   01:20 01:20     01:20     0,072 IZPAD

  7 25/05 01:08 26/05 06:51    1 05:53 29:43      29:43     1,605   UES

  8 29/05 22:32 30/05 09:00    0 10:28 10:28      10:28     0,565 UES

  8 30/05 09:00 31/05 24:00    1 15:00 39:00      39:00       2,106  NEGA

  8 01/06 00:00 30/06 24:00  30 00:00 720:00    720:00   38,880 NEGA
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  8 01/07 00:00 31/07 24:00  31   00:00 744:00    744:00      40,176 NEGA

  8 01/08 00:00 31/08 24:00  31   00:00 744:00    744:00      40,176 NEGA

  8 01/09 00:00 31/09 24:00  30   00:00 720:00    720:00      38,880 NEGA

  8 01/10 00:00 20/10 13:35  19   13:35 469:35    469:35      25,358 NEGA

  9 25/10 20:27 27/10 05:02    1   08:40 32:40      32:40         1,764 UES

10 29/10 19:43 31/10 24:00    2   04:17 52:17      52:17         2,823 UES

10 01/11 00:00 16/11 23:53  15   23:53 383:53    383:53       20,730 UES

11 21/11 19:37 24/11 04:51    2   09:04 57:04      57:04         3,082 UES

12 05/12 22:24 08/12 03:01    2   04:37 52:37      52:37         2,841 UES

Skupaj: 5120:26     02:29 4210:26     07:31    00:00 00:00 225,143

6.1.3.2 Opis vzrokov prisi lnih zaustavitev bloka 3

Z   9: Nega bloka zaradi popravila VT turbine.
Z   1: Zaustavitev zaradi nege RDP bloka 4.

Z   1: Izpad bloka po raztezkih na VT delu turbine. 
Z   6: Izpad bloka delovala kotlovska zaščita.

Z   8: Nega bloka zaradi vibracij turbine.

6.1.4 Blok 4

Preglednica zaustavitev in zagonov bloka 4 od 01.01. do 31.12.2008

Št.

zau.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad

Defekt
Nega Hlad. rez. Remont Sinhroni.

GWh Vzrok
Dne Ure. min. Dne Ure, min. Dni Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min.

1 05/01 15:48  05/01 17:28     0 01:40      01:40       01:40        0,392 IZPAD

2 19/01 00:08  21/01 03:46     2  03:38      51:38          51:38 12,134    UES

2 21/01 04:25  21/01 15:05     0  10:40      10:40       10:40 2,507    DEFEKT 

2 21/01 15:15  21/01 16:52     0 01:37      01:37    01:37 0,380 IZPAD

3 02/02 11:42  02/02 13:18     0  01:36      01:36       01:36 0,379 IZPAD 

4 02/02 23:38  03/02 18:55     0 19:17      19:17      19:17 4,570 NEGA

4 03/02 18:55  04/02 04:25     0 09:30      09:30          09:30 2,252 UES

5 21/03 00:20  21/03 02:00     0 01:40      01:40        01:40 0,400 UES

5 21/03 02:00  24/03 20:00     3 18:00      90:00      90:00 21,600 NEGA

5 24/03 20:00  25/03 04:56     0 08:56      08:56      08:56 2,144 UES

6 28/03 08:18  29/03 13:00     1 04:42      28:42       28:42 6,888 DEFEKT

6 29/03 13:00  29/03 16:57     0 03:57      03:57      03:57   0,948 UES

7 19/04 22:56  20/04 14:35     0    15:39      15:39           15:39 3,772 DEFEKT
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  8 05/05 14:42  06/05 14:42     1 00:00      24:00    24:00      5,784 IZPAD

  8 06/05 14:42  09/05 20:47     3 06:05      78:31    78:31 18,818 NEGA

  9 10/05 23:00  12/05 03:31     1 04:31      28:31         28:31   6,873 UES

10 17/05 23:36  19/05 06:49     1 07:13      31:13         31:13 7,523 UES

11 31/05 23:49  31/05 24:00     0  00:11      00:11            00:11        0,044 UES

11 01/06 00:00  02/06 01:39     1    01:39      25:39           25:39        6,361   UES

12 22/06 00:47  23/06 05:00     1 04:13      28:13      28:13        6,998 UES

12 23/06 05:00  23/06 09:37     0 04:37      04:37         04:37 1,145 SINHRONI.

13 05/07 23:35  07/07 05:36     1 06:01      30:01         30:01 7,444 UES

14 19/07 00:44  21/07 00:13     1 23:29      47:29      47:29 11,776 UES

15 18/08 08:00  18/08 21:02     3 13:02      85:02    85:02       21,088 NEGA

15 18/08 21:02  19/08 05:15     0 08:13      08:13    08:13       2,038 DEFEKT

16 05/09 20:02  05/09 21:00     0 00:58      00:58    00:58         0,234 IZPAD

16 05/09 21:00  08/09 01:42     2 04:42      52:42    52:42 12,753 NEGA

16 08/09 01:42  08/09 19:13     0 17:31      17:31    17:31 4,239 DEFEKT

17 11/09 21:41  12/09 13:48     0 16:07      16:07    16:07 3,900 NEGA

18 20/09 23:23  22/09 03:51     1 04:28      28:28      28:24 6,889 UES

19 04/10 13:44  06/10 04:22     1 14:38      38:38      38:38 9,311 UES

20 29/10 21:10  31/10 24:00     2 02:50      50:50    50:50      12,251 NEGA

20 01/11 00:00  02/11 20:00     1 20:00      44:00    44:00     10,516 NEGA

20 02/11 20:00  03/11 04:48     0 08:48      08:48         08:48   2,103 UES

21 13/11 22:11  17/11 04:21     3 06:10      78:10         78:10   18,682 UES

22 13/12 00:06  15/12 04:51     2 04:45      52:45         52:45   12,607 UES

23 19/12 21:49  24/12 08:40     4 10:51    106:51       106:51   25,217 UES

24 31/12 20:36  31/12 24:00     0 03:24      03:24         03:24         0,802 UES

Skupaj:  1135:44  102:23     434:27    584:02     00:00   14:52 273,762

6.1.4.2 Opis vzrokov prisi lnih zaustavitev bloka 4 

Z   1: Izpad bloka zardi okvare meritve temperature hitro za-
pornega ventila.
Z   2: Izklop bloka zaradi okvare 220 KV stikala.
Z   2: Izpad bloka.
Z   3: Izpad bloka po generatorski zaščiti.
Z   4: Nega bloka.

Z   5: Nega bloka zaradi popravila dogorevalne rešetke.
Z   6: Blok zaustavljen zaradi zasutja dogorevalne rešetke.
Z   7: Netesnost kotla.
Z   8: Izpad bloka zaradi okvare vzbujalnega transformatorja.
Z 12: Zakasnitev pri sinhronizaciji zaradi netesnosti kotla.
Z 15: Nega bloka.

Z 15: Netesnost kotla.
Z 16: Izpad bloka zaradi izpada RDP 4.
Z 16: Nega bloka zaradi del na plinski turbini.
Z 16: Netesnosti na ocevju kotla.
Z 17: Nega bloka.
Z 20: Nega bloka.
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6.1.4.3 Preglednica zaustavitev in zagonov naprave RDP bloka 4 od 01.0 1. do 31.12.2008

Št.

zaust.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad

Defekt
Nega Hlad. rez. Remont Meritve

VZROK

Dne Ure, min. Dne Ure, min. Dni Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min.

1  19/01 20:01 20/01 15:28  0      19:11     19:11 19:11  UES

2 06/03 00:03 06/03 06:00  0       05:57     05:57      05:57 NEGA

3 11/03 09:10 11/03 09:45  0            00:35       00:35   00:35 IZPAD

4 21/03 00:14 21/03 02:00  0     01:46     01:46 01:46 UES

4 21/03 02:00 24/03 20:00  3     18:00      90:00   90:00 NEGA

4 24/03 20:00 25/03 02:28  0      06:28     06:28 06:28 UES

5 28/03 08:11 28/03 08:33  0     00:22     00:22  00:22 UES

6 10/05 22:56 12/05 02:22  1     03:26     27:26    27:26 UES

 7 18/05 07:16 19/05 05:31  0     22:15     22:15 22:15    UES

8 06/07 06:00 06/07 10:20  0     04:20     04:20 04:20 UES

9 18/07 16:00 21/07 00:46 2     08:46     56:46 56:46 UES

10 15/08 07:59 18/08 09:10  3       01:11     73:11    73:11 NEGA

11 18/08 10:30 18/08 15:30  0     05:00       05:00     00:05 IZPAD

12 18/08 22:14 19/08 01:14  0     03:00     03:00   03:00 IZPAD + P

13 05/09 20:02 05/09 21:50  0     01:48     01:48   01:48 IZPAD

14 20/09 23:24 21/09 18:03  0     18:39     18:39 18:39 UES

15 04/10 13:41 06/10 03:04  1     13:23        37:23 37:23 UES

16 31/10 12:27 31/10 24:00  0     11:33        11:33 11:33 UES

16 01/11 00:00 03/11 02:41  2     02:41        50:41 50:41 UES

17 13/11 22:10 16/11 22:56  3     00:46        72:46 72:46 UES

Skupaj:   509:07    10:23 169:08  329:36      00:00           00:00  

Opis vzrokov prisilnih zaustavitev naprave RDP 4  
Z   1: Zaustavitev RDP bloka 4 zaradi nujnih del.
Z   3: Izpad RDP bloka 4.
Z   4: Nega RDP bloka 4 zaradi pregleda ventilatorja vleka.
Z 10: Nega RDP bloka 4.

Z 11: Izpad RDP bloka 4.
Z 12: Izpad RDP bloka 4 + preizkusi.
Z 13: Izpad RDP bloka 4.
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6.1.5 Blok 5

Preglednica zaustavitev in zagonov bloka 5 od 01.01. do 31.12.2008

Št.

zaust.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad

Defekt
Nega Hlad. rez. Remont Sinhroni.

GWh Vzrok

Dne Ure, min. Dne Ure, min. Dni Ure, min. Ure,  min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min.

1 12/01 21:41 14/01 04:41    1   07:00      31:00           31:00     8,990  UES

2 08/02 00:56 10/02 20:30    2            19:34      67:34        67:34   19,662 NEGA

2 10/02 20:30 11/02 05:30    0 09:00      09:00     09:00     2,619 UES

2 11/02 05:30 11/02 05:38    0 00:08      00:08          00:08     0,039 SINHRONI.

3 08/03 03:48 09/03 17:55    1   14:07      38:07           38:07   11,054 NEGA 

3 09/03 17:55 10/03 03:12    0  09:12      09:12        09:12     2,668 UES

4 05/04 22:13 06/04 20:32    0 22:19      22:19    22:19         6,583 NEGA

5 16/04 16:11 16/04 21:12    0  05:01      05:01    05:01     1,480 NEGA

5 16/04 21:12 17/04 01:23    0 04:11      04:11     04:11     1,234 UES

6 30/04 23:43 30/04 24:00    0 00:17      00:17    00:17     0,084    NEGA

6 01/05 00:00 03/05 13:34    2 13:34      61:34        61:34   18,347 NEGA

6 03/05 13:34 04/05 21:44    1 08:10      32:10     32:10     9,586 UES

7 23/05 22:34 26/05 03:45    2 05:11      53:11        53:11   15,849 UES

8 15/06 00:28 16/06 01:59    1 01:31      25:31          25:31     7,783  UES

9 12/07 13:29 12/07 16:41    0 03:12      03:12       03:12     0,976 IZPAD

10 13/07 01:18 14/07 02:46    1 01:28      25:28             25:28     7,767 UES

11 24/07 12:32 24/07 15:37    0 03:05      03:05       03:05     0,940 IZPAD

12 27/07 01:01 28/07 03:43    1 02:43      26:43        26:42     8,144 UES

13 02/08 00:56 03/08 17:50    0 16:49      16:49      16:49     5,155 IZPAD

13 02/08 17:50 04/08 03:39    1 09:49      33:49     33:49   10,314 UES

14 04/08 12:11 04/08 23:53    0 11:42      11:42   11:42     3,569 DEFEKT

15 09/08 23:13 11/08 01:43    1 02:30      26:30     26:30     8,083 UES

16 23/08 22:45 25/08 07:00    1    08:15      32:15              32:15     9,836 UES

16 25/08 07:00 25/08 07:08    0 00:08      00:08      00:08     0,041   SINHRONI.

17 13/09 22:15 15/09 03:16    1 05:01      29:01    29:01     8,676 NEGA

18 11/10 22:56 13/10 04:44    1  05:48      29:48     29:48     8,851 UES

19 07/11 21:58 12/11 04:21    4 06:23    102:23   103:23   30,101 UES

20 06/12 22:51 08/12 04:21    1 05:30      29:30     29:30     8,673 UES

21 24/12 12:59 29/12 05:46    4     16:47    112:47         112:47   32,933      UES

Skupaj:     842:29   34:53  223:53   583:27     00:00      00:16 250,037
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6.1.5.2 Opis vzrokov prisi lnih zaustavitev bloka 5

Z   2: Nega bloka zaradi preklopa NT in VT cevovo-
da UT51. 
Z   2: Zakasnitev pri sinhronizaciji.
Z   3: Nega bloka.
Z   4: Nega bloka.
Z   5: Nega bloka.

Z   6: Nega bloka.
Z   9: Izpad bloka.
Z 11: Izklop 400 KV stikala v Podlogu.
Z 13: Izpad bloka zaradi netesnosti kotla.
Z 14: Blok zaustavljen zaradi netesnosti na prelivni 
postaji.

Z 16: Zakasnitev pri sinhronizaciji.
Z 17: Nega bloka.

6.1.5.3 Preglednica zaustavitev in zagonov naprave RDP bloka 5 od 01.0 1. do 31.12.2008

Št.

 zaust.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad

Defekt
Nega Hlad. rez. Remont Meritve

VZROK

Dne Ure, min. Dne Ure,  min. Dni Ure, min. Ure, min. Ure, Min. Ure,  min. Ure,  min. Ure,  min. Ure,  Min.
1 12/01 21:41 14/01 05:21   1          07:40     31:40      31:40  UES

2 08/02 00:54 11/02 06:08   3         05:14     77:14            77:14 UES

3 08/03 04:00 09/03 17:55   1      13:55     37:55  37:55 NEGA

3 09/03 17:55 10/03 03:45   0        09:50         09:50     09:50 UES

4 05/04 22:10 07/04 01:03   1       02:53         26:53       26:53 UES

5 09/04 15:37 09/04 17:22   0      01:45     01:45     01:45 DEFEKT

6 16/04 16:11 17/04 02:15   0      10:04     10:04     10:04 UES

7 30/04 23:40 30/04 24:00   0      00:20         00:20  00:20 NEGA

7 01/05 00:00 03/05 13:34   2       13:34     61:34  61:34 NEGA

7 03/05 13:34 04/05 21:04   1      07:30         31:30     31:30 UES

8 23/05 23:16 26/05 04:10   2      04:54     52:54     52:54 UES

9 15/06 00:27 16/06 03:10   1      02:43     26:43        26:43 UES

10 12/07 13:36 12/07 15:52  0       02:16     02:16        02:16 UES

11 13/07 01:13 14/07 03:57   1      02:44     26:44     26:44 UES

12 27/07 01:03 28/07 05:37   1      04:24     28:24     28:24 UES

13 02/08 00:56 04/08 03:45   2      02:49     50:49        50:49 UES

14 04/08 12:13 05/08 00:32   0      12:19     12:19     12:19 UES

15 09/08 23:13 11/08 02:46   1       03:33         27:33      27:33 UES

16 23/08 22:47 25/08 09:00   1      10:13      34:13     34:13 UES

17 13/09 22:22 15/09 04:38   1       06:16     30:16       30:16 NEGA

18 11/10 22:56 13/10 05:48   1      06:52     30:52     30:52 UES

19 07/11 22:00 12/11 05:28   4       07:28   103:28   103:28 UES



- bi lTEŠ 2008 -

104.

20 14/11 11:02 14/11 12:12   0      01:10     01:10       01:10 IZPAD

21 06/12 22:55 08/12 05:13   1      03:18     30:18           30:18 UES

22 24/12 13:15 29/12 07:18   4      18:03        114:03   114:03 UES

Skupaj:   834:04    02:55 130:05   727:47    00:00            0:00  

6.1.5.4 Opis vzrokov prisi lnih zaustavitev naprave RDP 5 

Z   3: Nega RDP bloka 5.
Z   5: Zaustavitev RDP 5 zaradi okvare.

Z   7: Nega RDP 5. 
Z 17: Nega RDP 5. 

Z 20: Izpad RDP bloka 5 zaradi sunka na 110 KV omrežju.

6.1.6 PE 51

6.1.6.1  Preglednica zaustavitev in zagonov PE 51 od 15.04. do 31.12.2008

Št.

zaust.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad  

Defekt
Nega

Hlad. 

rez.
Remont Sinhroni.

GWh Vzrok

Dne Ure, min. Dne Ure, min. Dni Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, min.
Ure, 

min.
Ure, min. Ure, min.

15/04 12:01 15/04 12:58     0 00:57      00:57     0,000

16/04 09:40 16/04 10:43     0    01:03      01:03           0,000

16/04 11:33 16/04 12:06     0   00:33      00:33          0,000       

16/04 13:56 16/04 14:08     0    00:12      00:12                      0,000        

16/04 14:11 16/04 15:01     0    00:50      00:50                 0,000          

17/04 10:22 17/04 11:48     0 01:26      01:26     0,000

17/04 14:18 17/04 16:23     0         02:05      02:05            0,000      

21/04 10:02 21/04 16:07     0 06:05      06:05       0,000      

22/04 08:50 22/04 15:15     0 06:25      06:25          0,000

23/04 08:46 23/04 16:04     0 07:18      07:18         0,000      

24/04 08:46 24/04 15:37     0   06:51      06:51         0,000   

24/04 15:41 24/04 16:22     0   00:41      00:41     0,000

06/05 20:11 07/05 00:01     0 03:50      03:50           0,000   

  1 07/05 00:01 07/05 07:54     0 07:53      07:53   07:53     0,000 UES  

  2 09/05 04:53 09/05 07:52     0 02:59      02:59  02:59     0,000 UES

  3 18/05 06:25 18/05 07:30     0 01:05      01:05    01:05     0,000 IZPAD

  4 18/05 14:56 18/05 16:32     0 01:36      01:36  01:36     0,000 UES
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   5 19/05 07:16 19/05 08:00     0 00:44      00:44    00:44     0,000 IZPAD

   6 19/05 23:05 20/05 19:41    0 20:36      20:36  20:36     0,865 UES

   7 20/05 23:45 21/05 12:52    0 13:07      13:07  13:07     0,551 UES

   8 21/05 16:38 26/05 09:08    4 16:30    112:30     112:30     4,725 UES

   9 29/05 09:45 29/05 12:58    0 03:13      03:13     03:13     0,135 DEFEKT

10 10/06 02:19 10/06 04:48    0 02:48      02:29      02:29     0,104 UES

11 12/06 08:08 14/06 10:14    2 02:06      50:06  50:06     2,104 UES

12 14/06 19:05 16/06 11:09     1 16:04      40:04  40:04     1,683 UES

13 16/06 19:54 18/06 08:44     1 12:50      36:50  36:50     1,547 UES

14 22/06 23:57 23/06 07:32    0 07:35      07:35  07:35     0,319 UES

15 27/06 20:00 30/06 08:42    2 12:42      60:42   60:42     2,549 UES

16 30/06 20:00 30/06 24:00    0 04:00      04:00   04:00     0,168 UES

16 01/07 00:00 01/07 08:40    0 08:40      08:40   08:40     0,364 UES

17 04/07 19:06 07/07 08:43    2 13:37      61:37  61:37     2,588 UES

18 07/07 20:25 08/07 07:42    0 11:17      11:17  11:17     0,474 UES

19 08/07 19:00 09/07 07:43    0 12:43      12:43  12:43     0,534 UES

20 09/07 19:48 10/07 07:43    0 11:55      11:55  11:55     0,501 UES

21 10/07 20:11 15/07 07:42    4 11:31    107:31 107:31     4,516 UES

22 15/07 19:14 17/07 07:43     1 12:29      36:29   36:29     1,532 UES

23 17/07 18:30 31/07 24:00  13 05:30    317:30 317:30   13,335 UES

23 01/08 00:00 18/08 08:06  17 08:06    416:06 416:06   17,476 UES

24 18/08 15:00 29/08 07:46  10 16:46    256:46 256:46   10,784 UES

25 29/08 21:09 31/08 24:00    2 02:51      50:51    50:51     2,136 UES

25 01/09 00:00 01/09 07:55    0 07:55      07:55    07:55     0,333 UES

26 01/09 22:00 02/09 07:45    0 09:45      09:45    09:45     0,410 UES

27 02/09 17:00 03/09 06:55    0 13:55      13:55    13:55     0,585 UES

28 03/09 21:45 04/09 06:45    0 09:00      09:00    09:00     0,378 UES

29 04/09 21:00 05/09 07:42    0 10:42      10:42    10:42     0,449 UES

30 05/09 14:59 08/09 07:42    2 16:43      64:43    64:43     2,718 UES

31 08/09 23:02 09/09 06:29    0 07:27      07:27    07:27     0,313 UES

32 09/09 19:29 10/09 08:38    0 13:07      13:07   13:07     0,551 UES

33 11/09 10:59 11/09 11:49    0 00:50      00:50   00:50     0,035 IZPAD

34 11/09 21:27 12/09 07:44    0 10:17      10:17   10:17     0,432 UES

35 12/09 14:33 15/09 07:45    2 17:12      65:12   65:12     2,738 UES

36 15/09 21:04 16/09 07:43    0 10:39      10:39   10:39     0,447 UES

37 16/09               21:23 17/09 06:43    0 09:20      09:20   09:20     0,392 UES



- bi lTEŠ 2008 -

106.

38 17/09 13:30 18/09 08:43    0 19:13      19:13       19:13     0,807 UES

39 18/09 13:33 19/09 08:43    0 19:10      19:10       19:10     0,805 UES

40 19/09 13:30 20/09 08:06    0 18:36      18:36       18:36     0,781 UES

41 20/09 20:19 30/09 24:00  10 03:41    243:41    343:41   10,235 UES

41 01/10 00:00 04/10 12:17    3 12:17      84:17       84:17     3,540 UES

42 04/10 22:11 22/10 06:59  17 08:48    416:48    416:48   17,506 UES

43 22/10 21:28 23/10 07:43    0 10:15      10:15       10:15     0,431 UES

44 23/10 15:16 24/10 06:43    0 15:27      15:27       15:27     0,649 UES

45 24/10 21:10 27/10 08:30    2 11:20      59:20       59:20     2,492 UES

45 27/10 08:30 27/10 09:21    0 00:51      00:51           00:51     0,036 SINHRO

46 27/10 21:30 28/10 06:50    0 09:20      09:20       09:20         0,392 UES

47 28/10 21:03 29/10 07:47    0 10:44      10:44       10:44         0,451 UES

48 29/10 20:10 30/10 06:46    0 10:36      10:36       10:36         0,445 UES

49 30/10 20:15 31/10 24:00    1 03:45      27:45           27:45               1,166 UES

49 01/11 00:00 24/11 15:43  23 15:43    567:43     567:43   23,844 UES

50 24/11 20:14 25/11 07:44    0 11:30      11:30       11:30     0,483 UES

51 25/11 20:15 30/11 24:00    4 03:45      99:45       99:45     7,190 UES

51 01/12 00:00 02/12 10:57    1 10:57      34:57       34:57     1,468 UES

52 02/12 15:03 02/12 16:12    0 01:09      01:09     01:09           0,048 IZPAD

53 02/12 20:26 11/12 07:43    8  11:17    203:17             203:17      8,538   UES

54 11/12 20:15 31/12 24:00  20  03:45    483:45             483:45    20,318   UES

Skupaj:  4276:13     07:01  00:00   4268:21      00:00     00:51 180,396

6.1.6.2 Opis vzrokov prisi lnih zaustavitev PE 51 

Z     : Začetek 30 dnevnega poskusnega obratovanja.
Z   3: Izpad plinske enote zaradi premajhnega preto-
ka skozi utilizator.
Z   5: Izpad plinske enote.

Z   9: Zaustavitev PE zaradi hladilnega sistema.
Z 33: Izpad zaradi povečane koncentracije plina v 
prostoru PE 51.
Z 45: Zakasnitev pri sinhronizaciji.

Z 51: Poizkusno obratovanje z lahkim kurilnim oljem.
Z 52: Izpad zaradi previsoke temperature v izgoreval-
ni komori.
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6.1.7 PE 52

6.1.7.1  Preglednica zaustavitev in zagonov PE 52 od 17.09. do 31.12.2008

Št.

zaust.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad  

Defekt
Nega Hlad. rez. Remont Preizkusi

GWh Vzrok

Dne Ure, min. Dne Ure, min. Dni Ure, min. Ure, min. Ure, min. Ure, Min. Ure, min. Ure, min. Ure, min.

17/09 06:42             ZAGON

20/09               07:22 22/09 07:22    2 00:00      48:00   48:00          2,016 PREIZKUSI

04/10 12:33 06/10 07:45    1 19:12      43:12       43:12     1,814 PREIZKUSI

11/10 16:39 13/10 17:16    0 00:37      00:37       00:37     0,026 IZPAD

17/10 08:02 20/10 07:55    2 23:53      71:53       71:53     3,019 UES

20/10 08:04 20/10 08:26    0 00:22      00:22       00:22     0,015 IZPAD

20/10 17:01 21/10 06:42    0 13:41      13:41       13:41     0,575 UES

1 21/10 20:50 31/10 24:00  10 03:10    243:10     243:10   10,213 UES

1 01/11 00:00 04/11 07:42    3 07:42      79:42       79:42     3,347 UES

2 04/11 20:00 12/11 17:35    7 21:35    189:35     189:35     7,963 UES

3 12/11 20:00 30/11 11:30  17 15:30    423:30     423:30   17,787 UES

4 30/11 11:42 30/11 24:00    0 12:18      12:18       12:18     0,517 UES

4 01/12 00:00 01/12 09:13    0 09:13      09:13       09:13     0,387 UES

5 01/12 11:59 01/12 13:30    0 01:31      01:31       01:31     0,064 UES

6 01/12 13:54 01/12 14:08    0 00:14      00:14    00:14           0,010 IZPAD

7 01/12 20:09 31/12 24:00  30 03:51    723:51        723:51   30,402 UES

Skupaj:  1860:49    00:14  00:00   1860:35      00:00     00:00   78,155

6.1.7.2    Opis vzrokov prisi lnih zaustavitev PE 52 

Z     : Začetek 30 dnevnega poskusnega obratovanja.
Z     : Izpad zaradi – prenizek pretok na VT delu.

Z     : Izpad. Z   7: Izpad zaradi delovanja zaščite proti preveliki 
pulzaciji v zgorevalni komori.
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6.1.8 Bloki 1  -  5

6.1.8.1     Pregled zaustavitev blokov v letu 2008 (primerjava z letom 2007)

BLOKI  Leto
Skupaj št.

dog.

Izpad + Defekt  Nega + Meritve   Remont UES Sinhronizacija Obratovanje

Št. 

dog.
  Trajanje

Št. 

dog.
  Trajanje

Št. 

dog.
  Trajanje

 Št. 

dog.
  Trajanje

Št. 

dog.
  Trajanje    Trajanje

BLOK 1
2007 13  3   20ur 00min. 1    50ur 06min.  0     00ur 00min.  9   611ur 57min. 0 00ur 00min. 8077ur 57min. 

2008 24  1   00ur 19min. 1    90ur 00min.  0     00ur 00min. 22 1914ur 16min. 0 00ur 00min. 6779ur 25min. 

BLOK 2 
2007  14   2   00ur 45min. 1    38ur 56min. 0     00ur 00min.  11   958ur 26min. 0 00ur  00min. 7761ur 53min. 

2008 14   2   00ur 32min. 2  102ur 39min. 0     00ur 00min.  10 1799ur 11min. 0 00ur  00min. 2679ur 02min. 

BLOK 3 
2007 10  5 50ur 06min. 1 3703ur 42min. 0   00ur 00min.        4   290ur 26min.  0 00ur  00min. 4715ur 46min. 

2008 15  2 02ur 29min. 2 4210ur 26min. 0   00ur 00min.       11   907ur 31min.  0 00ur  00min. 3663ur 34min. 

BLOK  4
2007 19 4   65ur 06min. 3  115ur  24min. 0     00ur 00min. 10   382ur 27min. 2 04ur 46min. 8192ur 17min. 

2008 35 9 102ur 23min. 7  434ur  27min. 0     00ur 00min. 17   584ur 02min. 2 14ur 52min. 7648ur 16min. 

BLOK 5
2007 33 16 152ur 07min. 7  155ur 15min. 1 1551ur 41min.        8  216ur 44min. 1 00ur  26min. 6683ur 47min. 

2008 28  4  34ur 53min. 6  223ur 53min. 0    00ur 00min.       16  583ur 27min. 2 00ur  16min. 7941ur 31min. 

RDP 4
2007 12 1   00ur 48min. 3    34ur 32min. 0    00ur 00min.   8 163ur 13min. 0 8561ur 27min. 

2008 18 4   10ur 23min. 3  169ur 08min. 0    00ur 00min.  11 329ur 36min. 0 8274ur 53min. 

RDP 5
2007  25 3 05ur 46min. 2    56ur 15min. 1  1551ur 47min.  19   461ur 44min. 0   6684ur 28min. 

2008  24 2 02ur 55min. 3  130ur 05min. 0      00ur 00min.  19   727ur 47min. 0   7949ur 56min. 

PE 51
2008  45 4 07ur 01min. 0    00ur 00min. 0      00ur 00min.  41 1268ur 21min. 0   1975ur 46min. 

PE 52
2008  14 1 00ur 14min. 0    00ur 00min. 0      00ur 00min.  13 1860ur 35min. 0     676ur 41min. 

6.1.8.2 Izpad možne proizvodnje v GWh zaradi ozkih grl  na blokih v letu 2008

v GWh

 Mesec  Ure  Blok 1  Blok 2  Blok 3  Blok 4  Blok 5  PE 51 PE 52 Blok 1-5

(30 MW) (30 MW) (75 MW) (275 MW) (345 MW) (42 MW) (42 MW) (839 MW)

  1 744 0,000 0,000 0,000     8,456   0,546   0,000 0,000     9,002

  2 672 0,000 0,000 0,000     5,231   0,337   0,000 0,000     5,568

  3 744 0,000 0,000 5,541     1,751   1,644   0,000 0,000     8,936

  4 720 0,000 0,000 2,096   14,602   1,886       0,000 0,000   18,584 

  5 744 0,000 0,000 0,283     7,281   0,557   0,000 0,000     8,121
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  6 720 0,000 0,000 0,000   42,891   0,000   0,000 0,000   42,891

  7 744 0,000 0,000 0,000     9,246   9,925   0,000 0,000   19,171

  8 744 0,000 0,000 0,000     6,261   2,781   0,000 0,000     9,042

  9 720 0,000 0,000 0,000     0,470  27,693   0,000  0,000   28,163

10 744 0,000 0,000 0,000     4,521  18,733   0,000  0,000   23,254

11 720 0,000 0,000 0,000     0,000   0,843   0,000  0,000     0,843

12 744 0,000 0,000 0,000     4,380   1,140   0,000  0,000     5,520

Skupaj: 0,000 0,000 7,920 105,090  66,085   0,000  0,000 179,095

Opombe:
PE 1
Blok je obratoval z znižano močjo zaradi:
izvajanja del po dogovoru
težav z hladilnim sistemom

BLOK 1
Blok je obratoval z znižano močjo zaradi:
izklopa RDP 4
neugodne smeri vetra
ekologije

BLOK 2
Blok je obratoval z znižano močjo zaradi:
izklopa RDP 4
ekologije
izpada RDP bloka 4

BLOK 3
Blok je obratoval z znižano močjo zaradi:
ekologije
čiščenja kotla 2 bloka 3
netesnosti kotla 2 bloka 3
stavljanja TP1 v pogon

BLOK 4
Blok je obratoval z znižano močjo zaradi:

zabitja mlina
okvare mlina 2
nege mlina 2
nege mlina
nege mlina 5
nege mlina 1
nege mlina 6
ekologije
nege mlina 3
zasutja dogorevalne rešetke
napajanja TP 1
žlindranja kotla
čiščenja dimnega kanala mlina 4
okvare mlina 4
tujka v bunkerju 3 mlina 1
zabitja sesalne glave mlina 4
slabe kvalitete premoga
okvare mlina 3
nege mlina 3
izpada PIŽ-a
težav z vklopno avtomatiko mlina 2
remonta mlina 1
nege mlina 4
vibracij na TBA
okvare PIŽ-a
slabega premoga 
slabega premoga + TP 1

BLOK 5
Blok je obratoval z znižano močjo zaradi:
okvare dodelilnika mlina 2
prezračevanja kotla
meritev hrupa
meritev specifične porabe toplote
težav z napajalno črpalko
slabega premoga 
težav z napajalno vodo
krmilnika varnostnih ventilov na napajalnem rezer-
voarju
slabega premoga
zaradi okvare pogona dodelilnika
okvare dodelilnika mlina 4
mokrega premoga
okvare razgrebalnika
meritev
zabitja mlina
nege mlina
nege mlina 2
slabe kvalitete premoga
sunka na 110 KV omrežju
nege mlina 4
nege mlina 3
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6.1.8.3     Izpadi možne proizvodnje v GWh zaradi zunanjih vpl ivov

Ekologija v letu 2008

 Mesec  Blok 1  Blok 2  Blok 3  Blok 4  Blok 5 Blok 1 - 5

  1 0,359 0,331 0,000   0,000 0,000  0,690

  2 0,000 0,000 0,000   0,000  0,000  0,000  

  3 0,102 0,000 0,244   2,060  0,000  2,406  

  4 0,000 0,000 0,000   0,000  0,000  0,000  

  5 0,000 0,000 0,000   0,000  0,000  0,000  

  6 0,000 0,000 0,000   0,000  0,000  0,000  

  7 0,000 0,000 0,000   0,000  0,000  0,000  

  8 0,091 0,105 0,000   0,000  0,000  0,196  

  9 0,063 0,063 0,000   0,000  0,000  0,126  

10 0,000 0,000 0,000   0,000  0,000  0,000  

11 0,000 0,000 0,000   0,000  0,000  0,000  

12 0,000 0,000 0,000   0,000  0,000  0,000  

Skupaj: 0,615 0,499        0,244   2,060 0,000  3,418

Opomba: V letu 2008  je prišlo do znižanj moči na blokih 1 - 5 zaradi prevelikih koncentracij  SO
2
  v mesecu januarju, marcu, avgustu, septembru.

BLOK 1

Blok je v letu 2008 obratoval 6779:25 ur. Imel je sku-
pno 24 dogodkov v skupnem trajanju 2004:35 ur, od 
tega 22  hladnih rezerv v skupnem trajanju 1914:16 ur. 
Časovna razpoložljivost bloka je bila tako 8693:41 ur 
ali 99,0 %.  Časovna izkoriščenost bloka je bila 77,2 %. 
Blok v letu 2008 ni bil v remontu.

BLOK 2

Blok je v letu 2008 obratoval 2679:02 ur. Imel je sku-
pno 14 dogodkov v skupnem trajanju 1902:22 ur, od 

tega 10 hladnih rezerv v skupnem trajanju 1799:11 ur. 
Časovna razpoložljivost bloka je bila tako 4478:13 ur 
ali 98,1 %. Časovna izkoriščenost bloka je bila 30,6 %. 
Blok v letu 2008 ni bil v remontu.

BLOK 3

Blok je v letu 2008 obratoval 3663:34 ur. Imel je sku-
pno 15 dogodkov v skupnem trajanju 5120:26 ur, od 
tega 11 hladne rezerve v skupnem trajanju 907:31 ur. 
Časovna razpoložljivost bloka je bila tako 4571:15 ur 
ali 52,0 %. Časovna izkoriščenost bloka je bila 41,7 %. 
Blok v letu 2008 ni bil v remontu.

BLOK 4

Blok je v letu 2008 obratoval 7648:16 ur. Imel je sku-
pno 35 dogodkov v skupnem trajanju 1135:44 ur, od 
tega 17 hladnih rezerv v skupnem trajanju 584:02 ur. 
Časovna razpoložljivost bloka je bila tako 8262:18 ur 
ali 93,7 %. Časovna izkoriščenost bloka je bila 87,1 %. 
Blok v letu 2008 ni bil v remontu.

BLOK 5

Blok je v letu 2008 obratoval 7941:31 ur. Imel je sku-
pno 28 dogodkov v skupnem trajanju 842:29 ur, od 
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tega 16 hladnih rezerv v skupnem trajanju 583:27 ur. 
Časovna razpoložljivost bloka je bila tako 8524:58 ur 
ali 97,0 %. Časovna izkoriščenost bloka je bila 90,4 %. 
Blok v letu 2008 ni bil v remontu.

RDP 4

RDP je v letu 2008 obratoval 8274:53 ur. Imel je sku-
pno 18 dogodkov v skupnem trajanju 509:07 ur, od 
tega 11 hladnih rezerv v skupnem trajanju 329:36 ur. 
Časovna razpoložljivost RDP je bila tako 8604:29 ur 
ali 98,0 %. Časovna izkoriščenost RDP je bila 94,2 %. 
RDP v letu 2008 ni bil v remontu.

RDP 5

RDP je v letu 2008 obratoval 7949:56 ur. Imel je sku-
pno 24 dogodkov v skupnem trajanju 834:04 ur, od 
tega 19 hladnih rezerv v skupnem trajanju 727:47 ur. 
Časovna razpoložljivost RDP je bila tako 8677:43 ur ali 
98,8 %. Časovna izkoriščenost RDP je bila 90,5 %. RDP 
v letu 2008 ni bil v remontu.

PE 51

PE 51 je v letu 2008 obratoval 1975:46 ur. Imel je sku-
pno 45 dogodkov v skupnem trajanju 4276:13 ur, od 
tega 41 hladnih rezerv v skupnem trajanju 4268:21 ur. 

Časovna razpoložljivost PE 51 je bila tako 6244:07 ur 
ali 99,9 %. Časovna izkoriščenost PE 51 je bila 31,6 %. 
PE 51 v letu 2008 ni bil v remontu.

PE 52

PE 52 je v letu 2008 obratoval 676:41 ur. Imel je sku-
pno 14 dogodkov v skupnem trajanju 1860:49 ur, od 
tega 13 hladnih rezerv v skupnem trajanju 1860:35 ur. 
Časovna razpoložljivost PE 52 je bila tako 2537:16 ur 
ali 100 %. Časovna izkoriščenost PE 52 je bila 26,7 %. 
PE 52 v letu 2008 ni bil v remontu.
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6.2 ANALIZA OSKRBE S TEHNOLOŠKO VODO   

6.2.1   Tehnološke vode blokov 1-3

Kvaliteta kotlovskih voda je bila med normalnim obratovanjem v mejah predpisanih vrednosti.

Povprečne izmerjene  dnevne vrednosti posameznih parametrov so bile naslednje:
  

λ NH4OH SiO2 Fe pH

(μS/cm) (μg/l) (μg/l) (μg/l)            

Nap. voda pred KF 2,0-2,8 200-350 2-10 5-20 9,10-9,30        

Nap. voda za KF 0,07-0,15

Kaluža kotla 0,9-3,00 8-40 15-40           

Sveža para 0,05-0,10

Kond. za KČ 0,07-0,15 250-350 2-10 5-20 9,15-9,30
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V primeru netesnosti kondenzatorja je prihajalo do 
povišanja prevodnosti napajalne vode (do 0,45 μS/
cm) in kondenzata za KČ (do 0,50 μS/cm). V teh prime-
rih se je drastično povečala koncentracija  kloridnih in 
sulfatnih ionov (200-300 μg/l) v kalužah kotlov, zato 
so bile kaluže v tem času speljane na prosto.

Netesnosti v letu 2008:
blok 1:   24.3. (2 cevi); 5.7. (1 cev),•	
blok 2:   21.9. (1 cev),•	
blok 3: 3.11. preizkus tesnosti kondenzatorjev z izlo-•	
čanjem; ugotovljena ena netesnost. 

Zagoni blokov v letu 2008:
22 zagonov bloka 1,•	
10 zagonov bloka 2,•	
15 zagonov bloka 3.•	

Med zagoni bloka 2 (23.6. in 17.8.) in bloka 3 (29.1. in 
21.10.) smo imeli težave z doseganjem predpisanih 
vrednosti za kvaliteto vode in pare in sicer pred pre-
grevanjem parovodov in pred pregrevanjem turbin. 
Koncentracije Fe in SiO

2 
 so močno presegale predpi-

sane vrednosti, vzrok pa je bil v zelo dolgih zaustavi-
tvah blokov.

Med ostalimi zagoni ni bilo posebnih težav z dosega-
njem predpisanih parametrov.

Konzervacije B 1-3

Ob daljši zaustavitvi bloka 3 (junij - oktober), sta bila 
kotla mokro konzervirana, konzervacija se je obna-
vljala na 10 dni (konc. N

2
H

4
  16-24 mg/l), kotel in turbi-

na bloka 2 pa sta bila suho konzervirana (kotel 5-15%, 
turbina 25-60%).

Obratna hladilna voda OHV B 1-3:

Kvaliteta vode v OHV sistemu se je vzdrževala s pravilno alkalnostjo in je dosegala naslednje vrednosti: 

λ SO4
2- Fe Cu pH

OHV 1-3 (µS/cm) (mg/l) (µg/l) (µg/l)        

40-170 <0,1 13-30 3-10 9,10-9,70  

Letna poraba deionata: 
Blok 1:       33858 m3  

Blok 2:      19829 m3

Blok 3:       30238 m3   
OHV 1-3:       960 m3

6.2.2 Tehnološke vode 
bloka 4

Na področju kotlovskih voda bloka 4 s kvaliteto vode 
in pare v letu 2008 ni bilo posebnih težav, vrednosti 

so med normalnim obratovanjem dosegale zahteva-
ne parametre.

 Povprečne dnevne vrednosti fizikalno kemijskih pa-
rametrov so bile:

λ NH4OH SiO2 Fe pH

(μS/cm) (μg/l) (μg/l) (μg/l)

Nap. voda pred KF 2,5-3,0 250-350 1-5 2-10 9,1-9,3        

Nap. voda za KF 0,08-0,10

Sveža para 0,05-0,08

Kond. za KČ 0,05-0,08 200-300 1-5 2-10 9,0-9,3
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V tem letu je bilo opravljenih 22 zagonov bloka, med 
štirimi zagoni je prišlo do povečane koncentracije Fe 
(>100μg/l) v fazi pred pregrevanjem parovodov.

Čiščenje kondenzata B4

Na kondenzatnem čiščenju je bilo opravljenih 28 re-
generacij KF in 6 regeneracij AF, za kar je bilo pora-

bljenih 7400 m3 deionata. Regeneracije so potekale 
brez posebnosti.

Obratna hladilna voda OHV B4

OHV hladilci so bili redno čiščeni. Pri pregledu 
hladilcev so bile opazne mehke muljaste obloge 
na hladilni strani, medtem, ko je bila OHV stran 

čista, brez oblog. Opaziti je bilo več manjših ko-
vinskih delcev.

Kvaliteta vode se je vzdrževala s pravilno alkal-
nostjo, katera pa je v mesecu juliju zaradi okva-
re črpalke avtomatskega dozatorja (Prominent) in 
posledično ročne dozacije NaOH, nekoliko nihala 
ter dosegala naslednje vrednosti:

λ SO4
2- Fe Cu pH

OHV 4 (μS/cm) (mg/l) (μg/l) (μg/l)        

250-500 do 0,24 20-100 10-30 9,30-9,50

Ob povišani koncentraciji SO4
2- ionov in poveča-

ni prevodnosti se je zamenjala določena količina 
deionata v rezervoarju.

Letna poraba deionata:
- blok 4 :     114191 m3

- OHV 4:        7914 m3

7.2.3 Tehnološke vode 
bloka 5

S kvaliteto kotlovskih voda med normalnim obrato-
vanjem B5 ni bilo posebnih težav. Posamezne dnev-
no izmerjene vrednosti parametrov so se gibale v 
predpisanih mejah in so bile v povprečju: 

λ NH4OH SiO2 Fe Cu pH

(μS/cm) (μg/l) (μg/l) (μg/l) (μg/l)           

Nap.voda pred KF 2,2-3,0 250-300 2-10 2-5 1-3 9,1-9,3        

Nap.voda za KF 0,05-0,07

Kaluža kotla 0,07-0,13 5-20 2-15 1-5

Sveža para 0,05-0,07

Kond.za KČ 0,05-0,07 150-250 2-10 2-5 1-5 9,0-9,25

V oktobru je prišlo do okvare pogona regulirnega 
ventila 5UB00C005 na kondenzatnem čiščenju. Pre-
tok preko čiščenja je bil uravnavan ročno, posledič-
no je prišlo do poslabšanja kvalitete kotlovskih voda, 
prevodnosti med obratovanjem pod takšnimi pogoji 
so bile precej povišane (napajalna voda do 0,3 in ka-
luža kotla do 0,9 μS/cm).

Po odpravi napake so bili še nekaj dni prisotni pro-
blemi z avtomatiko tega ventila, zato čiščenje kon-
denzata ni delovalo optimalno.

V letu 2008 sta bili odpravljeni dve netesnosti kon-
denzatorja (13.1. dve cevi in 6.4. ena cev). Z drugo ne-
tesnostjo kondenzatorja je sovpadla regeneracija 

KF 2. Ob izločitvi proge iz pogona so zelo narasle 
prevodnosti kotlovskih voda ter vsebnosti  kloridov 
in sulfatov:
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λ Cl- SO4
2-              

(μS/cm) (μg/l) (μg/l)                  

Nap. voda za KF  0,70 21 38                                   

Kaluža kotla 2,96 164 100

Sveža para 0,27             

Kondenzat 1,05 21 60

Na bloku 5 je bilo v letu 2008 opravljenih 18 zagonov 
bloka. V treh primerih (11.2., 6.4., 26.5.) so bile teža-
ve z doseganjem predpisanih parametrov za kvalite-
to pare v določeni fazi zagona.

Na čiščenju kondenzata je bilo opravljenih 34 rege-
neracij KF in 6 regeneracij AF.

V januarju se je izvajala pasivacija utilizatorja, ki se je 
kontrolirala z naslednjimi laboratorijskimi analizami: 
pH, Fe in konc.H

2
SO

4
.

Obratna hladilna voda OHV B5

Kvaliteta vode v OHV sistemu se je vzdrževala s pravilno alkalnostjo in je dosegala naslednje vrednosti: 

 λ SO4
2- Fe Cu pH

OHV 5 (μS/cm) (mg/l) (μg/l) (μg/l)        

200-500 <0,17 15-60 10-40 9,30-9,50

V mesecu novembru je prišlo do povišane konc. SO
4

2- 
(0,35 mg/l), vzrok ni bil ugotovljen, koncentracijo pa 
smo zniževali z menjavanjem vode v rezervoarju.

Letna poraba deionata:
Blok  5:          97317 m3      
OHV 5:           2411  m3

6.2.4 Tehnološke vode 
toplotnih postaj

Kvaliteta grelnih kondenzatov TP 1+2 je bila med nor-
malnim obratovanjem v mejah predpisanih vredno-
sti. Ob netesnostih posameznih grelnikov je prevo-
dnost posameznega grelnega kondenzata narasla 

do 0,80 µS/cm, prevodnost skupnega grelnega kon-
denzata pa do 0,30 µS/cm. 

Na TP 1 v letu 2008 ni bilo netesnosti grelnikov, na TP 
2 pa so bile ugotovljene netesnosti na: 

Grelnik UK22 3 cevi (28.1.), 3 cevi (11.3.), 7 cevi (21.8.) in 5 cevi (27.12.)     

UK23 2 cevi  (25.2.), 1 cev (10.4.) in 1 cev (25.8.)

 Hladilec UK 17 1 cev  
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Povprečne izmerjene vrednosti fizikalno kemijskih meritev grelnih kondenzatov in magistralnega voda med normalnim obratovanjem so bile naslednje:

λ Fe Cu           

(μS/cm) (μg/l) (μg/l)

Skupni GK TP 1 0,06-0,12 5-15 1-4                              

Skupni GK TP 2 0,05-0,10 3-12 1-4

λ Fe NH4OH N2H4 Cu pH

(μS/cm) (μg/l) (μg/l) (μg/l) (μg/l)

Mag. vod (pred doz.) 8,0-11,5 15-50 600-1700 250-500 4-10 9,30-9,85                            

Mag. vod (za doz.) 8,0-12,0 15-50 600-1900 250-550 4-10 9,40-9,90

Letna poraba deionata za TP1+ 2:   28097 m3.

6.2.5 Kemijsko področje priprave vode

Proizvodnja deionata

Poraba Topolšice v letu 2008 je bila 769 385 m3, od tega 
se je proizvedlo 416 406 m3 demineralizirane vode.  
Skupno število regeneracij v DEMI je bilo:

KF1 + AF1              382                      MF1                0
KF2 + AF2              362                      MF2                0
KF3 + AF3              356                      MF3                0

Proizvodnja dekarbonatizirane vode                 

Količina surovih voda, ki so se porabile v TEŠ, je bila v 
tem letu 12 303 933 m3.

Za proizvodnjo 10 753 184 m3 dekarbonatizirane 
vode smo porabili 11 534 548 m3 surove vode iz Pake 
in jezera.

Pranje hladilnega stolpa B3 je bilo izvedeno 
12.7.2008.

V DK2 so se nadaljevala dela na antikorozijski zašči-
ti PF ter zamenjavi kremenčevega peska in sicer na 
PF3, PF5 in PF6.

V hladilni vodi B5 smo imeli od septembra naprej, ko 
sta šli v pogon plinski turbini, povečano konc. Fe (do 
180 μg/l). Po odzračevanju cevi so se konc. Fe znižale.

Povprečna kvaliteta surove vode:

 λ m CT Fe pH

(μS/cm) (meq/l) (meq/l) (μg/l)            

Jezero 200-400 2,3-2,9 2,8-5,0 30-200 7,8-8,2      

Paka 400-750 2,8-3,8 3,0-7,0 70-600 7,9-8,3  
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V mesecu oktobru smo pričeli z mikrobiološkimi prei-
skavami hladilnih sistemov na laboratorijskem MBIO-
inkubatorju. Z določitvijo ACP skupnega števila ae-
robnih mikroorganizmov lahko zelo dobro spremlja-
mo kvaliteto hladilne vode pred in po dozaciji bio-
cidov, ter posledično ugotavljamo učinkovitost bio-
cidov.

V tem letu nismo imeli nobenega razlitja nevarne 
snovi in s tem onesnaženja vodotoka Pake.
                                                                      

Greta Srnovršnik, dipl. ing. kem.
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PREGLED VZDRŽEVANJA 
NAPRAV IN OBJEKTOV

7



7.1 CIL J I  IN STRATEGIJA VZDRŽEVANJA V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ

7 PREGLED VZDRŽEVANJA NAPRAV IN 
OBJEKTOV V TEŠ V LETU 2008

Strategija vzdrževanja naprav je zastavljena tako, 
da nam omogoča doseganje kratkoročnih in dol-
goročnih ciljev podjetja. Med kratkoročne cilje 
uvrščamo:

varno in za delavce zdravo delo,•	
racionalno izrabo uporabljenih materialov,•	
racionalno izrabo delavnega časa,•	
skrajševanje rokov za popravilo posameznih na-•	
prav,
s preventivno dejavnostjo preprečevanje nastanka •	
ali ponavljanja istovrstnih okvar,
čim boljšo obratovalno pripravljenost elektrarne •	
kot celote,
ekološko prijazno proizvodnjo električne in toplo-•	
tne energije.

Dolgoročni cilji pa so:
nizka cena proizvedene električne in toplotne •	
energije,
konkurenčnost na trgu električne energije,•	
ohranjanje statusa proizvajalca električne in toplo-•	
tne energije, ki temelji na predelavi lignita,

zagotavljanje obratovanja do ciljnih življenjskih •	
dob posameznih blokov (blok 1 – 2010, blok 3 – 
2015, blok 4 – 2016, blok 5 – 2027); glede na slabo 
stanje turbine bloka 3 je možen tudi scenarij, da se 
podaljša obratovanje blokov 1 in 2 do 2015, blok 3 
pa se trajno zaustavi,
vzdrževanje novih plinskih turbin do izteka dobe •	
trajanja, ki znaša glede na predvidene letne obra-
tovalne ure  cca. 25 let.

Strategija temelji na lastnih izkušnjah in je prilago-
jena sodobnim trendom dejavnosti. Sistem vzdrže-
vanja je podprt z informacijskim paketom Maximo. 
Vzdrževalni paket je v fazi optimiranja in v dveh le-
tih pričakujemo bistveno več uporabnih podatkov, ki 
bodo olajšali nekatere odločitve in posege na napra-
vah. Že vrsto let izhajamo iz načel  vzdrževanja »po 
stanju naprav« in »preventivnem vzdrževanju (re-
monti)«. Zaradi optimalne izrabe sredstev, ki jih na-
menjamo vzdrževalni dejavnosti, se strategija vzdr-
ževanja  spreminja v korist vzdrževanja »po stanju 
naprav«. To se odraža v periodiki remontov na posa-
meznih blokih, ki je prešla od togih dvoletnih na tri 
do štiri letne periode in po izvajanju remontov na po-
sameznih sklopih naprav mimo načrtovanih remon-
tov blokov. Pogoj za učinkovito izvajanje vzdrževanja 

s to strategijo in doseganje prej omenjenih ciljev je 
vsekakor dobro obvladovanje stanja naprav in izku-
šenost vzdrževalnega osebja.

Za nemoteno proizvodnjo električne energije je bilo 
potrebno v elektrarni vzdrževati pet premogovnih 
proizvodnih enot (bloki 1-5), s tem, da je bil blok 2 
že trajno zaustavljen ob pričetku obratovanja plin-
skih enot, dve toplotni postaji, sistem transporta pre-
moga, pripravo vode z vodikarno ter skupne objek-
te. Vse te objekte, naprave in napeljave je potrebno 
sistematično vzdrževati, če želimo obratovati varno 
in zanesljivo, ekološko neoporečno, z visoko razpo-
ložljivostjo, z visoko fleksibilnostjo proizvodnih enot, 
z optimalnim izkoristkom do konca podaljšane dobe 
trajanja blokov.

Naprave TE Šoštanj, razen novoinštaliranih plinskih 
turbin, so glede na starost in obratovalne ure že v ta-
kem stanju, ko je potrebno sorazmerno zelo intenziv-
no vzdrževanje. Vzdrževalni posegi so se izvajali na 
podlagi spremljanja delovanja naprav, obratovalnih 
dogodkov, ocene preostale dobe trajanja, s pomo-
čjo porušnih in neporušnih metod kontrole materia-
lov, zahtev po varnem in zanesljivem obratovanju in 
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sprejetih smernic oziroma strategije obratovanja in 
vzdrževanja naprav.

Celoten sistem vzdrževanja delimo na:

Redno preventivno vzdrževanje, ki zajema pregle-
de, kontrole analize ter izvedbo posegov, ki omogo-
čajo zanesljivo obratovanje vseh naprav. V ta sklop 
sodijo tako popravila kot tudi zamenjave posame-
znih sklopov naprav. Posegi na napravah, ki jih ni mo-
goče izločiti, se izvajajo v času zaustavitve blokov, to 
je predvsem v času ob koncih tedna.

Remonte proizvodnih enot in posameznih sklopov 
Pri tem razumemo z izrazom remont vrsto vzdrževal-
nih aktivnosti, kot so pregledi in meritve, montaže in 
demontaže, popravila ter  zamenjave rezervnih delov 
strojev in naprav, ki terjajo izločitev strojev in naprav 
ali  celotne proizvodne enote iz obratovanja.

Pogostost izvajanja remontov na posameznih eno-
tah se giblje v intervalih od tri do šest let in je odvi-
sna od stanja narav, števila obratovalnih ur in možno-
sti izločitve posameznih blokov iz obratovanja v kon-
tekstu celotnega elektroenergetskega sistema Slove-

nije. Periodika remontov posameznih enot v elektro-
energetskem sistemu se koordinira na ravni celotne-
ga sistema z začrtanimi izhodišči v smislu zanesljive 
dobave električne energije vsem potrošnikom v vsa-
kem času in večinskemu pokrivanju potreb po elek-
trični energiji iz domačih virov.

Navedeni segmenti vzdrževanja se v tehničnem smislu 
razlikujejo v načinu načrtovanja in po obsegu potreb.

7.2 VZDRŽEVANJE BLOKOV 1, 2 IN 3

7.2.1 Osnovni podatki

 
Skrbnika: Bojan Mašek, univ.dipl.inž.el., Jurij Skornšek, inž.str.

Blok 1

Začetek obratovanja 1956

Glavni dobavitelji TBA-Escher Wiess,Oerlikon in kotel-Sulzer

Instalirana moč 30 MW

Število obratovalnih ur do konca 31.12.2008 309.929

Proizvodnja do 31.12.2008 7.270.331 MWh

Opravljen zadnji remont 2004

Ciljna doba trajanja 2009



- bi lTEŠ 2008 -

128.

Blok 2

Začetek obratovanja 1956

Glavni dobavitelji TBA-Escher Wiess,Oerlikon in kotel-Sulzer

Instalirana moč 30 MW

Število obratovalnih ur do konca 31.12.2008 316.938

Proizvodnja do 31.12.2008 7.117.618 MWh

Opravljen zadnji remont 2004

Ciljna doba trajanja 2009

Blok 3

Začetek obratovanja 1960

Glavni dobavitelji TBA-Escher Wiess,Oerlikon in kotel-Sulzer

Instalirana moč 75 MW

Število obratovalnih ur do konca 31.12.2007 313.925

Proizvodnja do 31.12.2007  17.357.578 MWh

Opravljen zadnji remont 2004

Ciljna doba trajanja 2015

7.2.2 Izvedeni ukrepi za 
podaljšanje dobe trajanja

Blok 1

Od pričetka obratovanja bloka 1 do danes so bile na 
napravah bloka na osnovi spremljanja obratovanja 
in analiz ter opravljenih velikih remontov opravljene 
naslednje tehnološke sanacije:

zamenjano navitje rotorja generatorja z novim iz •	
ustrezno legiranega bakra - 1961,
zamenjane lopatice 19. in 20. stopnje NT rotorja •	
turbine in lopatice 20. stopnje onilnika NT stator-
ja turbine - 1961,

zamenjane lopatice 19. in 20. stopnje NT dela tur-•	
bine ter vstavljeni novi vodilniki 18., 19. in 20. sto-
pnje - 1969,
zamenjan rotor glavnega vzbujalnega stroja - 1973,•	
zgrajeni novi elektrofiltri - 1978,•	
sistem obratne hladilne vode predelan na zaprti •	
sistem, ki se polni z deionatom - 1979,
prigrajeni dušilci zvoka na zagonske posode - 1982,•	
zamenjan rotor glavnega vzbujalnega stroja - 1982,•	
vgrajen PERM sistema za obračun števcev - 1983,•	
vgrajena mreža nad kotlovskimi bunkerji - 1983,•	
zamenjani drsni obroči generatorja - 1984,•	
zamenjane kabelske police in kabli 0,4 kV razvoda •	
na kotlu - 1986,
zamenjane lopatice 4. stopnje VT dela turbine ter •	
vodilnik - 1968,

vgrajeni dušilci hrupa na varnostnih ventilih kotla •	
- 1990,
zamenjan celotni sistemi meritev na bloku in ka-•	
blov v kondenzaciji - 1992,
zamenjano 110 kV stikališče - 1995,•	
zamenjane generatorske in transformatorske za-•	
ščite - 1995,
zamenjano napajanje z enosmerno napetostjo 220 •	
V in 24 V - 1995,
zamenjan sistem vodenja in meritve na transportu •	
premoga - 1995,
zgrajena emisijska merilna postaja - 1996,•	
zamenjana kotlovska regulacija - 1997,•	
predelan notranji transport pepela - 1997,•	
zamenjano vzbujanje - 1997,•	
zamenjan sistem vodenja - 1997,•	
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zamenjani parovodi in armature sveže pare - 1997,•	
sanacija generatorja - 1997,•	
zamenjan 0,4 kV razvod - 1997,•	
zamenjava lijakov kotla - 2001,•	
zamenjava ohišij HZ ventilov turbine - 2001,•	
zamenjava blokovnega transformatorja - 2004.•	

Blok 2

Od pričetka obratovanja bloka 2 do danes so bile na 
napravah bloka na osnovi spremljanja obratovanja 
in analiz ter opravljenih velikih remontov opravljene 
naslednje tehnološke sanacije:

zamenjano navitje rotorja generatorja - 1964,•	
zamenjane erodirane lopatice vodilnika NT dela •	
turbine - 1969,
zamenjani vijaki na prirobnici VT dela turbine - •	
1978,
odstranjen star elektrofilter ter zgrajen nov - 1978,•	
zamenjan sistem odpepeljevanja pod elektrofil-•	
trom - 1978,
predelan sistem obratne hladilne vode iz odprtega •	
na zaprti sistem (polnjen z deionatom) - 1979,
vgrajena nova črpalka za kurilno olje - 1979,•	
vgrajen PERM računalniški sistem za popis števcev •	
- 1983,
zamenjane police ter kabli 0,4 kV razvoda po celo-•	
tnem kotlu - 1986,
vgrajeni dušilci hrupa na varnostnih ventilih kotla •	
- 1990,
zamenjane tehnološke meritve na bloku ter pripa-•	
dajoči kabelski razvod - 1993,
zamenjani kabli v kondenzaciji - 1993,•	
zamenjane generatorske in transformatorske za-•	
ščite - 1995,
zamenjano stikališče 110 kV - 1995,•	

zamenjano napajanje z enosmerno napetostjo 220 •	
V in 24 V - 1995,
zamenjan sistem vodenja in meritve na transportu •	
premoga - 1995,
zgrajena emisijska merilna postaja - 1996,•	
zamenjana kotlovska regulacija - 1997,•	
predelan notranji transport pepela - 1997,•	
zamenjano vzbujanje - 1997,•	
zamenjan sistem vodenja - 1997,•	
zamenjani parovoda in armature sveže pare - 1997,•	
sanacija generatorja - 1997,•	
zamenjan 0,4 kV razvod - 1997,•	
zamenjava lijakov kotla - 2001,•	
zamenjava ohišij HZ ventilov turbine - 2001.•	

Blok 3

Od pričetka obratovanja bloka 3 do danes so bile na 
napravah bloka na osnovi spremljanja obratovanja in 
analiz ter opravljenih velikih remontov opravljene na-
slednje tehnološke sanacije:

zamenjane lopatice 15. stopnje na turbinski in ge-•	
neratorski strani NT turbine - 1965,
zamenjane lopatice 15., 16. in 17. stopnje lopatic na •	
G in T strani NT turbine - 1966,
vgrajen nov rotor VT turbine z lopaticami, novi vo-•	
dilniki in prirobnični vijaki - 1969,
uveden zagon kotla s kurilnim oljem ter opustitev •	
mazuta - 1969,
uvedena demineralizacija vode na blok in opustitev •	
izparilcev - 1969,
vstavljen nov cevni register v NT nagrevalnik A3 - 1969,•	
zamenjan transformator splošne lastne rabe II - 1971,•	
zamenjane lopatice 16. stopnje in 18. stopnje na T •	
in G strani NT turbine - 1971,

zamenjan 1. ležaj turbine, zobniški par za pogon •	
glavne oljne črpalke, zobniški par za pogon cen-
trifugalnega regulatorja ter lopatice 17. stopnje na 
turbinski in generatorski strani nizkotlačnega dela 
turbine - 1978,
odstranjeni stari elektrofiltri za oba kotla ter zgra-•	
jena nova elektrofiltra, ki ustrezata novim predpi-
som o dovoljeni emisijski koncentraciji trdih delcev 
- 1978,
zamenjan odplav pepela izpod elektrofiltrov - 1978,•	
predelan OHV sistem na zaprt sistem, ki se polni z •	
deionatom - 1979,
vgrajena črpalka za kurilno olje, opuščena prižigna •	
kurjava na mazut - 1979,
zamenjane kabelske police in kabli 0,4 kV razvoda •	
po obeh kotlih bloka - 1986,
vgrajeni dušilci hrupa na varnostne ventile obeh •	
kotlov - 1991,
zamenjane kotlovske meritve ter pripadajoči kabel-•	
ski razvod - 1992,
zamenjane meritve v kondenzaciji in pripadajoči •	
kabelski razvod - 1992,
zamenjano stikališče 110 kV - 1995,•	
zamenjane generatorske in transformatorske zašči-•	
te - 1995,
zamenjan sistem vodenja za celoten blok, uvedeno •	
vodenje s pomočjo računalniškega sistema, vode-
nje TP1 prestavljeno v komando bloka - 1995,
zamenjano napajanje z enosmerno napetostjo 220 •	
V in 24 V - 1995,
zamenjan sistem vodenja in meritve transporta •	
premoga - 1995,
zgrajena emisija merilna postaja - 1996,•	
zamenjava kotlovske regulacije - 1999,•	
zamenjava parovodov in armatur sveže pare - •	
1999,
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predelava kotlovskih izpihovalcev - 1999,•	
zamenjava notranjega transporta pepela in dogo-•	
revalne rešetke - 1999,
zamenjava vzbujanja - 1999,•	
zamenjava transformatorja 94 MVA - 1999,•	
dopolnitev sistema vodenja - 1999,•	
sanacija generatorja.•	

7.2.3 Vzdrževalni posegi 
na blokih 1,2 in 3 v letu 
2002

STROJNI DEL

Kotlovsko področje

Večino nepravilnosti pri obratovanju sistemov kotlo-
vskega področja na teh blokih je bilo odpravljenih z 
rednim vzdrževanjem, pri čemer so bile koriščene za-
ustavitve zaradi ugodnih energetskih situacij.

Na področju regulirnih armatur so bili izvršeni slede-
či posegi:

kontrole tesnilnih površin in odpravljanje netesno-•	
sti armatur,
zamenjava glavnih razvodnih blokov na oljno pre-•	
skrbovalnih postajah,
sanacija protipovratne lopute na skupnem parovo-•	
du kotlov bloka 3.

Na področju aktivnega dela kotlov so bili izvršeni sle-
deči posegi:

sanacije nosilnih konzol ocevja uparjalnika,•	
sanacija objemk uparjalniških cevi v kotlih bloka 1 •	
in 2 (odgorelost materiala objemk),

sanacija zaščitno tesnilnih ploščic nad dogorevalno •	
rešetko in membran med cevmi v kotlih bloka 3,
sanacija šob in zbiralnih kolektorjev stalne kaluže,•	
sanacija netesnosti priključne cevi vstopnega ko-•	
lektorja ECO 1 na kolu bloka 2,
sanacija netesnosti na ocevju pregrevalnika 1 na •	
kotlu 2 bloka 3.

Kurilni sistem  blokov

Blok 2 kot velika kurilna naprava 1 ne obratuje. Blok 1  
in 3 obratujeta vendar je težava pri nadzoru obrato-
valnih ur za mline, kar onemogoča realen tabelaričen 
prikaz obratovanja mlinov.

Kljub temu pa težav z vzdrževanjem kurilnih naprav 
skupno z dogorevalnim sistemom ni bilo, prav tako 
pa tudi vzdrževalni posegi na mlinih niso bili mote-
či za proizvodnjo. 

Kurilni sistem blokov 1 in 3 kot celota, pa bi potrebo-
val korenito spremembo glede izboljšanja izkoristka 
sistema, vendar ker sta bloka tako rekoč v fazi zapira-
nja, se ti posegi ne bodo vršili. Npr. velike pomanklji-
vosti ima vstop zgorevalnega zraka v kotle predvsem 
še na bloku 1. Napake so se kopičile z leti , tudi zaradi 
zunanjih vzrokov, kot že rečeno pa bo tako ostalo do 
zaključka obratovanja. 

Dimno zračni trakt

Na področju dimno zračnega trakta so se izvajali re-
dni pregledi ter vzdrževalna dela. Mazanje ležajev je 
potekalo po protokolu.

V prihodnosti se na bloku 1 ne pričakuje večjih vzdr-
ževalnih del zaradi iztekajoče obratovalne dobe, blok 
2 je že zaustavljen.

Na bloku 3 se bodo v času remonta skupaj z blokom 
4 izvedla vzdrževalna dela kot so menjava ležajev 
na ventilatorjih podpiha in vleka, pregled in menja-
va mazalnega sredstva, sanacija poškodovanih delov 
EF, pregled in čiščenje cevnega grelnika zraka.

Sistem VE, VC

Zaradi slabe kvalitete vode je bilo potrebno večkrat 
očistiti hladilnike delavnega in mazalnega olja na na-
pajalnih črpalkah, mlinih in podpihih vseh blokov. 
Potrebno pa je bilo tudi zamenjati nekaj zamašenih 
cevovodov.

Hladilnika olja napajalne črpalke

Na bloku 3 pa so se nadaljevale aktivnosti v zvezi s 
povezavo hladilnih sistemov bloka 3 in 4. Po rušenju 
hladilnega stolpa bloka 3 bo namreč hladilna voda 
speljana na hladilni stolp bloka 4.  Potrebno je bilo 



- bi lTEŠ 2008 -

131.

spremeniti prejšnji projekt zaradi prevelikega pose-
ga v temeljenje strojnice bloka 3. Tako bo sesalni ce-
vovod hladilnih črpalk bloka 3 potekal od sesalne-
ga cevovoda bloka 4 po koti -2,00 m mimo stare ko-
mande toplotne postaje 1 in kolektorjev do sesalnih 
ustij obeh črpalk. Sesalni cevovod bo delno položen 
v sesalni kanal obstoječega hladilnega sistema blo-
ka 3. Zaradi tega bo potrebno dvigniti hladilne črpal-
ke bloka 3 za 1100 mm. Tlačni vod pa bo potekal po 
isti trasi kot v prvemu projektu. Povezan bo na juž-
ni steni bloka 3, izstop iz kondenzatorja in bo pote-
kal ob steni do bloka 4, kjer bo prečkal transportno 
pot in se mimo hladilnih črpalk bloka 4 začel spušča-
ti do tlačnega cevovoda bloka 4, kjer bo na koti -2,00 
m tudi priklopljen.

Sistem RG, RH, RN

Na vseh blokih so bile kar nekajkrat težave z nete-
snostjo nizkotlačnih grelnikov. Povsod so na grelni-
kih zamašene cevi že preko 10 %. Zaradi življenjske 
dobe blokov pa smo se odločili za menjavo cevnih re-
gistrov samo na bloku 3, kjer bo v remontu leta 2009 
zamenjan cevni register grelnika A4 z novim.

Zamašene cevi NT grelnika

Nekaj netesnosti pa je bilo tudi na armaturah in vo-
dokaznih steklih. Vse to kaže na veliko iztrošenost 
materialov in bližanje koncu življenjske dobe bloka. 

Sistem RM

Nekajkrat je bilo potrebno odpraviti razne netesnosti 
na cevnih povezavah in sanirati netesne armature.

Sistem RL

V letu 2008 večjih revizij napajalnih črpalk ni bilo, ra-
zen na glavni napajalni črpalki 2RLD001 v mesecu ju-
niju. Omenjena črpalka je bila revidirana zaradi po-
novnega zagona bloka 2 ob okvari turbine bloka 3. 
Osnovni razlog revizije pa je bila netesnost na ohišju 
razbremenilne skupine, ki je bila sanirana z navarja-
njem. Opravljen je bil osnovni pregled črpalke z vse-
mi potrebnimi meritvami in kontrolami. Zaradi ne-
tesnosti pa je bila zamenjana tudi mehanska tesnil-
ka. Po zaključku del je bil opravljen poizkusni zagon 
z meritvami vibracij in spremljanjem osnovnih para-
metrov.

Drugače pa so se opravljala na vseh blokih le redna 
vzdrževalna dela, kontrole zobniških sklopk, hlajenja 
in aksialnega hoda. Nekajkrat so se pojavile netesno-
sti na nekaterih armaturah, ki so se reševale v okviru 
rednega vzdrževanja v času zaustavitev bloka.

Sistem VG

Opravljala so se redna vzdrževalna dela. V mesecu ja-
nuarju je bila opravljena revizija črpalke 3VG03D001. 
Razlog revizije so bile povečane vibracije. Na črpal-
ki je bila zamenjana sklopka, tesnilka, ležaji in tesnil-

ni obroč. V mesecu marcu pa so bili zamenjani izloči-
tveni ventili glavnih OHV hladilnikov.

Sistem SA, SB, SC, SD, SF

30.07.2007 je bil blok 3 zaustavljen zaradi okvare tur-
bine. Popravilo je trajalo do 20.10.2008. Blok 3 oziro-
ma turbina proizvajalca Escher Wyss je imela do po-
škodbe in zaustavitve dne 29.07.2007 opravljenih 
310.222 obratovalnih ur in 598 startov. Po poškodbi 
je sledila zaustavitev turbine in odpiranje VT dela tur-
bine za ugotovitev poškodbe ter eventualne sanaci-
je z začasnim obratovanjem (omejitvijo moči z zniža-
njem vstopnih parametrov). Pri pregledu VT dela tur-
bine je bilo ugotovljeno:

poškodba 4. stopnje VT dela turbine, poškodovane •	
rotorske in vodilne lopatice,
poškodovani notranji labirintni grebeni in zunanji •	
labirintni grebeni. 

Izvršena so bila dela za možno obratovanje turbine z 
znižano močjo cca 50 MW in sicer:

izvršeno je bilo izstruženje poškodovane pete ven-•	
ca koluta VT rotorja 4. stopnje in opravljene so bile 
potrebne kontrole,

Izstružena 4. stopnja VT rotorja turbine 
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izvršena je bila demontaža poškodovanih lopatic 
vodilnika 4. stopnje iz ohišja vodilnika VT ohišja tur-
bine,

izvršena je bila zamenjava segmentov labirintnih •	
tesnilk od 1. do 14. stopnje v VT ohišju turbine in 
zamenjava labirintnih grebenov zunanjih tesnilk 
na vstopu pare v turbino, 340 kom in labirintnih 
grebenov notranjih tesnilk na VT rotorju od 1. do 
7. stopnje,
izvršene so bile vse potrebne meritve in kontrole pred •	
pričetkom montaže in med montažo VT dela turbine.  
 
Po končani montaži in nanosu toplotne izolacije je 
sledil zagon bloka 3 dne 25.08.2007. Zagon bloka 
je bil prekinjen, zaradi izpada turbine med napu-
ščanjem ob previsokih tresljajih na VT delu turbi-
ne. Sledilo je ponovno odpiranje VT dela turbine in 
ugotovljeno je bilo sledeče (29.08.2007):
ukrivljenost VT rotorja, največja 2,72 mm, dopu-•	
stna <0,03 mm in močne poškodbe rotorja na me-
stu notranjih labirintnih tesnilk,
močna poškodba kovic na pasu lopatic 6. stopnje •	
rotorskih lopatic,
poškodovanje bele kovine prvega in drugega tur-•	
binskega ležaja,
poškodovane zunanje in notranje labirintne tesnil-•	
ke na rotorju in v ohišju turbine. 

Dne 01.09.2007 je bil VT rotor poslan v podjetje Al-
stom v Švico na popravilo, kjer so se vršila sledeča 
dela:

Vršilo se je ravnanje VT rotorja v toplem in napeto-•	
stno žarjenje VT rotorja. VT rotor je bilo potrebno 
7x ravnati v toplem in 4x opraviti napetostno žarje-
nje rotorja. Opravljeno je bilo še zadnje mehansko 
ravnanje (do 23.11.2007). VT rotor še vedno ni v do-

pustnih mejah. Ukrivljenost je še vedno 0,17 mm, 
dovoljena ukrivljenost rotorja je < 0,03 mm. Ravna-
nje rotorja se je prekinilo, ker rotorja ni bilo možno 
popolnoma izravnati.
Po ravnanju je sledilo čiščenje poškodovanega dela •	
rotorja med stopnjami in struženje na še dopustno 
računsko določen premer rotorja med stopnjami 
VT dela rotorja. Vse poškodbe niso bile izstružene.
Kontrola površin VT rotorja s penetrantsko kontro-•	
lo in meritev trdot.  Rotor je brez indikacij razpok.
Meritve trdot med koluti oziroma stopnjami VT ro-•	
torja. Rotor ima na določenih mestih, kjer so bile 
največje poškodbe, preveliko trdoto.
Izvršeno je bilo reparaturno varjenje kovic na pasu •	
6. stopnje.
Izvršena je bila montaža tesnilnih trakov labirintnih •	
tesnilk zunaj spredaj 150 kom in zadaj 120 kom, za-
radi demontaže pri ravnanju rotorja. Izvršeno je 
bilo tudi struženje na odgovarjajočo mero.
Namestitev rotorja v ležaje in prva meritev radial-•	
nega in aksialnega opleta VT rotorja.
Balansiranje VT rotorja na nazivnih vrtljajih dne •	
11.12.2007.
Meritve radialnega in aksialnega opleta VT rotorja. •	
Ugotovljen je bil aksialni oplet na sklopki VT rotor-
ja 0,06 mm, dopustno je <0.02 mm.
Izvršena je bila sanacija aksialnega opleta VT rotor-•	
ja na sklopki s struženjem sklopke (do 12.01.2008). 
Izvedeno je bilo tudi naročilo novih vijakov sklopke 
z distančnim obročem.
Izvršeno je bilo ponovno balansiranje rotorja •	
(15.01.2007).

Po končanju balansiranju se je rotor vrnil v TE Šoštanj 
in je bila izvedena montaža. Med popravilom VT ro-

torja v podjetju Alstom v Švici so se vršila še sledeča 
popravila na turbini:

izvršena je bila predelava segmentov labirintnih •	
tesnilk med stopnjami v vodilnih ohišjih VT dela 
turbine, zaradi poškodbe prvotnih in struženja ro-
torja,
izvršena je bila montaža novih labirintnih grebe-•	
nov v segmente tesnilk od 1. do 7. stopnje in stru-
ženje le-teh na odgovarjajočo mero,
izvedeno je bilo struženje rezervnega turbinskega •	
ležaja 1 in 2 na ustrezno mero ter priprava na vgra-
dnjo v ležajni blok turbine,
izvedena je bila kontrola in meritve NT dela turbine,•	
meritve aksialnega opleta na sklopki VT-NT na NT •	
rotorju so bile prevelike 0,07 mm, zato je bila sklop-
ka demontirana z gredi NT dela in ponovno monti-
rana (krčni nased), da smo dobili dovoljen aksialni 
oplet < 0,02 mm.

Po sklopitvi sklopke VT-NT je bilo izvedeno honanje 
lukenj v sklopki in fino struženje vijakov sklopke na 
končno mero. Za honanje lukenj v sklopki je bila iz-
posojena naprava iz podjetja Alstom. Po končani 
montaži je sledil zagon turbine z omejitvami in si-
cer je zaradi odstranjene 4. stopnje lopatic na rotorju 
in ohišju vodilnika potrebno znižati parametre sveže 
pare pred turbino, da lahko zagotovimo varno in za-
nesljivo obratovanje turbine. Omejitev moči je na 60 
MW. Blok je nadalje obratoval nemoteno. 

Dne 27.05.2008 pa je prišlo do nenadnega porasta vi-
bracij na ležaju 2 - 3SQ12V051 (iz 6 na 14,5 mm/s). Pri 
tem se je temperatura ležaja 3SB12T001 povišala na 
več kot 80°C. Zaradi tega je bila začasno povišana za-
ščita temperature ležaja 3SB12T001. Opozorilo je bilo 
nastavljeno na 85°C, izklop pa na 95°C. 28.5.2008 je 
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spet prišlo do nenadnega porasta temperature leža-
ja 3SB12T001 iz 88°C na 94,5°C. Po hitri razbremeni-
tvi TBA na 43 MW je temperatura padla in se ustalila 
na 85°C. Dne 29.05.2008 pa je prišel signal opozorilo 
vibracij gredi 180 mikronov (3SB12V050). 29.05.2008 
je bil TBA zaustavljen zaradi povišanih temperatur na 
drugem ležaju in visokih vibracij. 

Po ohladitvi turbine pod 100°C so se dela pričela 
03.06.2008. Zaradi povišanih temperatur se je najprej 
pregledal drugi ležaj turbine. Najdena je bila poškod-
ba na ležajni beli kovini.

Ležaj je bil saniran v podjetju TKL d.o.o., Duga Resa, 
Hrvaška. V TEŠ je bil dostavljen dne 06.06.2008. Pred 
vgradnjo je bil ležaj finalno obdelan v strugarski de-
lavnici TE Šoštanj in nato pregledan s penetrantsko 
ter ultrazvočno metodo. Na osnovi standarda kvali-
tete ISO 4386-3 je bilo ugotovljeno, da oprijemljivost 
bele ležajne kovine ustreza predpisanim normati-
vom. Povprečna oprijemljivost ležajne kovine (povr-
šinska + robna) spodnje polovice ležaja je 97,4 % in 
zgornje 95,3 %. Na ostalih ležajih so se poškodbe sa-
nirale s strganjem. Po končanju del na ležajih in opra-
vljenih nastavitvah centriranja se je dne 11.06.2008 
ob 18:41 pričel zagon bloka  z vklopom oljne kurjave. 
Ob 23:16 pa smo zaradi visokih vrednosti vibracij na 
ležaju 3SB12 in padca čistosti vodika na 86 % izklopi-
li TBA z zaprtjem hitrozapornih ventilov na mestu sa-
mem. Po zaustavitvi je sledilo ponovno ohlajanje tur-
bine in odpiranje VT dela zaradi ugotovitve poškodb. 
Pri pregledu VT dela turbine je bilo ugotovljeno:

labirintna tesnila tesnilke na strani vstopa pare so •	
bila poškodovana,
majhne poškodbe so bile vidne na prvem disku lo-•	
patic, kjer je bil tudi odtrgan majhen kos bandaže,

manjše poškodbe so bile vidne tudi na ostalih sto-•	
pnjah,
med stopnjah so bile vidne poškodbe kot posledi-•	
ca podrsanja labirintov tesnjenja med stopnjami,
na zadnji 14. stopnji je bilo najdenih 9 odlomljenih •	
lopatic,

 

Odlomljene lopatice 14. stopnje na rotorju VT dela turbine 

labirintna tesnila tesnilke na strani izstopa pare so •	
bila poškodovana,
vidne so bile poškodbe na luknjah vijakov sklopk,•	
na ležajnih površinah so bile vidne rahle poškodbe •	
drsnih površin,
na vodilniku 14. stopnje so bile vidne poškodbe lo-•	
patic.

Posledično je bil zaradi odlomljenih lopatic poško-
dovan tudi rotor nizkotlačnega dela turbine. Sanacija 
najdenih napak in strokovni pregled je potekal v so-
delovanju z Alstom Power na Madžarskem v Budim-
pešti. Narejena so bila naslednja dela:

rotor je bil očiščen s peskanjem,•	

opravljena je bila kontrola centričnosti gredi; meri-•	
tve so pokazale podobne rezultate kot leto prej,
opravljena je bila kontrola celotnega rotorja za raz-•	
poke s penetransko in magnetofluksno metodo; na 
lopaticah ni bilo najti razpok. Na 5., 6., 7. in 8. sto-
pnji bandaže pa so bile najdene indikacije razpok s 
penetransko kontrolo,
zamenjanih je bilo 23 lopatic 14. stopnje, skupno •	
štiri skupine; dodatno se je izdelala odprtina v disk 
za montažo novih lopatic,

 

Nove lopatice rotorja 

zamenjana so bila labirintna tesnila tesnilke na ro-•	
torju in obdelana na mero potrebno za montažo,
z brusnim papirjem so bile zbrušene vse ležajne •	
površine,
navarjen je bil tudi odtrgan kos bandaže na prvem •	
disku in ročno spiljeni izstopni ostri robi lopatic,
lopatice poškodovanega 14. vodilnika pa so bile sa-•	
nirane z ravnanjem. 

Po končanju del je bil rotor poslan v Birr v Švico, kjer 
je bilo opravljeno balansiranje rotorja. Po konča-
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nem balansiranju pa je rotor bil poslan nazaj v TEŠ 
in 09.10.2008 že bil pripravljen za vgradnjo. Ker pa so 
bile vidne nove poškodbe na rotorju, ki so se zgodi-
le zaradi nalaganja rotorja v Budimpešti ali med pre-
vozom iz Budimpešte do Šoštanja, smo se odločili za 
dodatne raziskave stanja rotorja. Na osnovi razgovo-
ra s strokovnjaki TEŠ in firme Alstom smo najdene ini-
ciale poškodb obrusili z brusnim kamnom. Pri ponov-
nem PT pregledu napak ni bilo več opaziti, torej so 
bili iniciali le risi, ki so nastali ob samem sestavljanju 
rotorja. Po končanem pregledu se je pričela montaža 
rotorja. Zaradi montaže novih labirintnih grebenov je 
bilo potrebno postružiti poškodovane utore za mon-
tažo le teh v Budimpešti, zaradi česar je bila presta-
vljena pozicija labirintov.  Zaradi tega je bilo potreb-
no prestaviti celotno tesnilko za rotor na strani izsto-
pa pare za 0,9 mm bliže k turbini. Najmanjša radialna 
zračnost tesnilke je bila pred prilagajanjem 0,2 mm. 
Z ročnim piljenjem je bila popravljena na 0,25 – 0,30 
mm, to je brez montiranega zgornjega dela. Ležaji so 
bili sanirani s strganjem. 

Koncentrična meritev zračnosti med rotorjem in ohiš-
jem tesnilke zgoraj in spodaj ni bilo možno izmeri-
ti natančno zaradi zvitega ohišja. Brez montiranega 
zgornjega dela je tesnilka nekoliko visoko. Ob pred-
postavki, da se po privitju zgornjega dela tesnilka po-
stavi v pravi položaj, je pozicija tesnilke ustrezna.

Na sklopkah VT-NT in NT-GEN so bile preverjene aksi-
alne in radialne meritve poravnanosti. Zaradi potre-
be pri centriranju je bil drugi ležaj spuščen za 0,1 mm 
in zaradi doseganja potrebnih zračnosti v tesnilki tudi 
VT ohišje za 0,1 mm. Po končani montaži in nastavi-
tvah je bila izdelana toplotna izolacija, ki je bila kon-
čana 19.10.2008. Zagon je sledil 20.10.2008 z omeji-

tvami, ki so ostale zaradi odstranjene 4. stopnje lopa-
tic na rotorju. Te omejitve so temperatura sveže pare 
500°C in tlak na turbino 85 bar. Pregrevanje turbine 
je potekalo z daljšimi časovnimi postanki na vrtljajih, 
ki so določeni po diagramu napuščanja. Območje kri-
tičnih vrtljajev je sedaj nekoliko prestavljeno in je ne-
kje od 2000 do 2400 min-1. Pregrevanje je potekalo 
po naslednjih korakih:

11:05 250 min•	 -1  para samo na eni    
  strani turbine
11:12 250 min•	 -1 višanje vrtljajev
11:15 350 min•	 -1 merjenje vibracij
11:17 500 min•	 -1  para na obeh straneh turbine
11:41 500 min•	 -1 višanje vrtljajev
11:50 1000 min•	 -1 odprtost ventilov 21%
12:50 1000 min•	 -1    višanje vrtljajev, območje   
  kritičnih vrtljajev 2000-2400   
  min-1
13:00 3000 min•	 -1    merjenje vibracij
13:30 3000 min•	 -1    preizkusi zaščit
13:35 3000 min•	 -1    sinhronizacija.

Po sinhronizaciji so bile težave z nastavitvijo turbin-
ske regulacije zaradi kondenzata v impulzni cevi tlač-
nega regulatorja. Po izpustu kondenzata iz cevi je 
bila možna stabilna obremenitev turbine.

Pri pregrevanju turbine so bile najdene oljne nete-
snosti na pokrovu prvega ležaja in na ventilu olja do 
vrtilne naprave. Te netesnosti so bile odpravljene v 
naslednjih zaustavitvah.

V času obratovanja so bili opazovani vsi parametri na 
turbini. Vsi so v mejah normale. Raztezek na VT delu 
3SB11K001 pri zagonu ni presegel +1,53 mm, pri za-
ustavitvi pa -0,9 mm. Raztezek NT dela 3SB14K001 

pri zagonu ni presegel  +2,6 mm, pri zaustavitvi pa 
+2,74 mm. Vse vibracije so v mejah normale. Nekoliko 
so povečane le absolutne vibracije na tretjem ležaju 
3SB13V032, kjer je med obratovanjem peak to peak 
134 µm. Temperature ležajev pa so vse pod 72°C.

Razlog obeh poškodb je utrujenost materiala, erozi-
ja in korozija, kar je posledica velikega števila obra-
tovalnih ur. 

ELEKTRO DEL

VN, NN, kotlovsko elektro področje 

Za potrebe vključitve novih plinskih turbin v EES Slo-
venije preko 110 kV stikališča je bila izvedena preve-
zava napajanja spolšne lastne rabe 1 (SLR 1). Tako se 
sedaj splošna lastna raba 1 (SLR 1) ne napaja več di-
rektno iz 110 kV polja =AE02, ampak iz 10 kV razdeli-
tve splošne lastne rabe 4 (SLR 4).

Drugih večjih dogodkov in vzdrževalnih del na VN, 
NN in kotlovskem področju, ki bi zahtevali zaustavi-
tev blokov ali bi kakorkoli vplivali na obratovanje blo-
kov 1-3 v letu 2008, ni bilo.

TURBINSKO PODROČJE

Dela opravljena na Bently Nevada sistemih:

Merjenje karakteristike proximitorja ter funkcionalno 
testiranje meritev:

3SB11V031 relativne vibracije,•	
3SB11V032 relativne vibracije,•	
3SB11V051 absolutne vibracije,•	
3SB11V001 raztezanje ohišja,•	
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3SB11V002 raztezanje ohišja,•	
3SB11E001 ekscentričnost,•	
3SB11Y001 hitrost vrtenja TBA,•	
3SB11Y002 hitrost vrtenja TBA,•	
3SB11V011 raztezanje rotorja,•	
3SB11V012 raztezanje rotorja,•	
3SB11K001 diferenčni raztezek VT rotorja.•	

Merjenje karakteristike proximitorja ter funkcionalno 
testiranje meritev:

3SB12V031 relativne vibracije,•	
3SB12V032 relativne vibracije,•	
3SB12V051 absolutne vibracije,•	
3SB12V011 aksialni pomik,•	
3SB12V012 aksialni pomik,•	
3SB12Y001 keyphasor.•	

Merjenje karakteristike proximitorja ter funkcionalno 
testiranje meritev:

- 3SB13V031 relativne vibracije,•	
- 3SB13V032 relativne vibracije, •	
- 3SB13V051 absolutne vibracije.•	

Merjenje karakteristike proximitorja ter funkcionalno 
testiranje meritev:

3SB14V031 relativne vibracije,•	
3SB14V032 relativne vibracije,•	
3SB14V051 absolutne vibracije,•	
3SB14K001 diferenčni raztezek NT rotorja.•	

Merjenje karakteristike proximitorja ter funkcionalno 
testiranje meritev:

3SQ11V031 relativne vibracije,•	
3SQ11V032 relativne vibracije,•	
3SQ11V051 absolutne vibracije.•	

Merjenje karakteristike proximitorja ter funkcionalno 
testiranje meritev:

3SQ12V031 relativne vibracije,•	
3SQ12V032 relativne vibracije,•	
3SQ12V051 absolutne vibracije.•	

Rezultati meritev ter testiranja Bently Nevada opre-
me so zadovoljivi in kažejo na ustreznost vgrajenih 
senzorjev. Karakteristike ter merilni protokoli so zbra-
ni v poročilu št. 080127-IZ-817.

Ostala opravljena dela na Bently Nevada sistemih:
sanacija mehanskih zaščit za kable,•	
kontrola prepustnosti olja skozi LP uvodnice,•	
kontrola stanja podrazdelilnikov,•	
kontrola konfiguracije rack-a,•	
kontrola delovanja softwere-a za prikaz podatkov.•	

Sekundarno preizkušanje zaščit generatorja 3 
ter energetskih transformatorjev

V času remonta bloka 3 v letu 2008 so bili izvršeni se-
kundarni preizkusi električnih zaščit generatorja blo-
ka 3, blokovnega transformatorja ter transformatorja 
lastne rabe. Omenjene naprave je preizkušalo podje-
tje ELEK Ljubljana skupaj z vzdrževalnim osebjem Ter-
moelektrarne Šoštanj. Preizkusi so se vršili s pomočjo 
preizkusne naprave OMICRON CMC256 ter SVERKER 
750 skladno s tehniškimi predpisi za obratovanje ter 
vzdrževanje elektroenergetskih postrojev. Rezultati 
preizkusov so podani v poročilu št. 677/08 in kažejo 
na brezhibno delovanje zaščitnih naprav. 

Preizkušene so bile naslednje zaščitne naprave: 
GENERATOR 3SP01:

rotorska zaščita generatorja,•	

pretokovna zaščita, •	
diferenčna zaščita bloka,•	
diferenčna zaščita generatorja,•	
zaščita proti povratni energiji,•	
podfrekvenčna zaščita,•	
prenapetostna zaščita,•	
zaščita proti nesimetrični obtežbi,•	
zaščita proti izostanku vzbujanja,•	
statorska zaščita 100 %,•	
statorska zaščita 95 %.•	

TRANSFORMATOR 3AT01:
diferenčna zaščita transformatorja,•	
pretokovna zaščita 110 kV,•	
pretokovna zaščita 10,5 kV,•	
Buholz (plinska zaščita),•	
zaščita proti previsoki temperaturi olja,•	
termična slika.•	

TRANSFORMATORJI 3BT01:
diferenčna zaščita transformatorja,•	
pretokovna zaščita 10,5 kV,•	
pretokovna zaščita 6,3 kV,•	
Buholz (plinska zaščita),•	
zaščita proti previsoki temperaturi olja,•	
termična slika.•	

TRANSFORMATOR 1BS01 ter 2BS01:
diferenčna zaščita transformatorja,•	
pretokovna zaščita 110 kV,•	
pretokovna zaščita 6,3 kV,•	
Buholz (plinska zaščita),•	
zaščita proti previsoki temperaturi olja.•	

DALJNOVODI 110 kV:
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Preizkušene so bile distančne zaščite 110 kV daljno-
vodov Velenje 1, Velenje 2, Mozirje, Podlog 1 ter Pod-
log 2. Izvršena je bila tudi kontrola prenosa kriterija 
distančne zaščite. 

Preizkusi delovanja generatorskih ter transformator-
skih zaščit bloka 1 ter bloka 2 pa so bili opravljeni ob 
rednih zaustavitvah obeh blokov.

Ostala opravljena dela na področju US TBA bloka 3:
kontrola delovanja vzbujalnega sistema generator-•	
ja (meritve parametrov vzbujanja),
kontrola stanja števčnega sistema,•	
kontrola delovanja preklopne avtomatike,•	
kontrola delovanja naprave za sinhronizacijo,•	
kontrola oz. umerjanje binarnih ter analognih da-•	
jalnikov, 
kontrola delovanja tesnilne pare,•	
kontrola delovanja energetskih naprav,•	
kontrola krmiljenja ter zapahovanja TBA,•	
preizkus zasilnega izklopa preko tipke na koman-•	
dnem pultu,
primarni preizkus zaščite proti povratni energiji,•	
primarni preizkus rotorske zaščite generatorja.•	

Prenos komand distančne zaščite DV 110 kV TEŠ 
- Podlog
V letu 2008 smo posodobili sistem za prenos komand 
distančne zaščite 110 kV daljnovoda Šoštanj – Podlog 
1 ter daljnovoda Šoštanj – Podlog 2. Sistem za prenos 
komand distančne zaščite zajema napravi TPS64 ter 
podatkovni kanal 64 kbit/s, ki je realiziran skozi ob-
stoječo telekomunikacijsko omrežje. Naprava TPS64 
je sestavljena iz vtičnih enot, ki se vgradijo v vstavek 
NOKIA EMC. Osnovno konfiguracijo naprave tvorita 
krmilna ter kanalska enota. Na kanalski enoti so na-
meščeni vmesniki za štiri vhodne ter štiri izhodne ko-
mande.

Vstavek z napravo TPS64 je nameščen v omari 
TZQ4057 v telekomunikacijskem prostoru. Priključi-
tev naprave TPS64 na kodirekcionalni podatkovni ka-
nal 64kbit/s v postaji TE Šoštanj je izvedena v omari 
4-03 – multipleksni sistemi.

Razporeditev kanalov naprave TPS64:
kanal 1: krmilni ter zaščitni tokokrogi DV 110 kV •	
Podlog 1,
kanal 2: krmilni ter zaščitni tokokrogi DV 110 kV •	
Podlog 2,
kanal 3: prenos komande »IZKLOP Q0« 220 kV dalj-•	
novoda Podlog,
kanal 4: prenos komande »IZKLOP Q0« 400 kV dalj-•	
novoda Podlog.
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7.3 VZDRŽEVANJE BLOKA 4

7.3.1 Osnovni podatki bloka 4

Začetek obratovanja 1972

Glavni dobavitelji TBA - Siemens in kotel - Babcock

Instalirana moč 275 MW

Število obratovalnih ur do konca 31.12.2008 228.149

Proizvodnja do 31.12. 2008 51.335.301 MWh

Opravljen zadnji remont 2005

Ciljna doba trajanja 2016

7.3.2 Izvedeni in predvideni ukrepi za podaljšanje dobe trajanja

Od pričetka obratovanja bloka 4 do danes, so bile na napravah bloka, na osnovi spremljanja obratovanja in analiz ter opravljenih velikih remontov v letih 1977, 1983, 1989, 
1996, 2002 in 2005 opravljene naslednje tehnološke sanacije:

Že izvedeni ukrepi
zamenjan pregrevalnik PP2 kotla 1985

zamenjan parovod sveže pare 1985

revitalizacija VT dela turbine 1989

dograjen sistem za aditivno odžveplanje dimnih plinov 1990

izračun preostale življenjske dobe VT, ST, in NT dela turbine 1991

dograjen sistem za primarno zmanjšanje dušikovih oksidov (NO2) 1991

delno zamenjana kotlovski lijak in dogorevalna rešetka 1991

obnovljen in zamenjan sistem meritev in regulacije 1991

zgrajena emisijska postaja 1991

zamenjan kotlovski lijak 1994

saniran plašč hladilnega stolpa 1994

obnovljena ventilatorja dimnih plinov 1994

zamenjan notranji transport pepela 1994

obnovljeni in povečani elektrofiltri 1994

dograjen razžveplalni sistem - mokri kalcitni postopek 1995

zamenjan stator generatorja 1996

obnovljeni mazutni gorilniki 1996

delno saniran dimnik 1996

obnovljena napajalna črpalka RL11D001 1997

sanirani dodelilniki premoga in mlinov 1997

sanirani rešetke in podvodni iznašalec žlindre 1998

sanirani gorilniki na premog 1998

obnovljeni razpršilni cevovodi v pralniku RDP4 1998

obnovljeni rotorji obtočnih črpalk HTD10-60 1998

obnova napajalne črpalke RL12D001   1999

obnova obtočnih črpalk rotorjev HTD10-60 1999

zamenjava 220 kV polja 2002

revitalizacija EHR in OTN turbine 2002

razširitev sistema zaščite in meritev tresljajev TBA 2002

sanacija in posodobitev LUVO – sistem NH 2002

zamenjava pršišča hladilnega stolpa 2002
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zamenjava nadzornega računalnika 2002

zamenjava askarelnih transformatorjev 2002

obnova fasad bloka 2004

optimiranje obratovanja bloka do 60 % moči 2005

rekonstrukcija prižigne naprave 2005

rekonstrukcija obtočnih črplk RDP4 2005

rekonstrukcija odsesovalne naprave bloka 2005

rekonstrukcija mlinov kotla 2005

rekonstrukcija ventilatorja in optimiranje obratovanja RDP4 2005

rekonstrukcija ST varnostne postaje 2005

optimiranje lovljenja ohlajene vode v hladilnemu stolpu 2005

zamenjava parovoda ponovno pregrete pare1 2005

zamenjava izstopnih kolektorjev ponovnega pregrevanja kotla 2005

zamenjava pregrevalnika 3 kotla 2005

rekonstrukcija pulta vodenja bloka 2005

rekonstrukcija VN in NN razvoda 2005

izvedba protihrupne zaščite hladilnega stolpa 2007

Predvideni ukrepi

delna obnova aktivnega dela EF 2009

delna zamenjava grelnika vode in uparjalnika kotla 2009

rekonstrukcija LUVO paketov 2009

revitalizacija dogorevalne rešetke kotla 2009

obnova GAVO na RDP4 2009

sanacija dimnika 2009

zamenjava ponovnega pregrevanja 2. kotla 2009

obnova gumiranih delov pralnika RDP 2009

obnova vodilne konstrukcije kotla 2009

obnova gorilnikov kotla 2009

Načrtovani remonti bloka 4 bodo v prihodnjem obdobju 
predvidoma vsaka štiri leta in sicer naslednji leta 2009.

7.3.3 Vzdrževalni posegi 
na bloku 4 v letu 2008

V letu 2008 ni bilo remonta, imeli smo nekaj manjših 
posegov na napravah. V nadaljevanju opisujemo naj-
pomembnejše dejavnosti na posameznih napravah.

7.3.3.1  Kotlovsko in turbinsko 
področje

KOTLOVSKO STROJNO PODROČJE

Preko celega leta so se vršila vzdrževalna dela, pri če-
mer so bile koriščene zaustavitve postrojenja zaradi 

ugodnih energetskih situacij. Večina netesnosti kotla 
je bila odkrita med tlačnimi preizkusi z vodo. V prete-
klem letu ni bil blok nikdar zaustavljen zaradi težav s 
kotlovskim postrojenjem.

Na področju kotlu pripadajoče opreme so bila izvrše-
na sledeča dela:

kontrola tesnilnih površin in sanacija netesnosti ko-•	
tlovskih izpustnih in odzračevalnih armatur,
zaradi poškodovanih tesnilnih površin je bilo po-•	
trebno večkrat izvršiti zamenjavo tesnila na vsto-
pnih vratih zagonskega razbremenilnika; v remon-
tu 2009 bo potrebno izvršiti sanacijo tesnilnih po-
vršin,
sanacija netesnosti na priključkih odvodnjavanj U •	
kolektorja na RT rezervoarju; v remontu 2009 bo 
potrebno izvršiti predelavo in zamenjavo vseh pri-
ključkov,

zaradi velikih poškodb tesnilne površine vlečnega •	
droga glavnega parnega zasuna je bilo potrebno 
izvršiti zamenjavo droga z rezervnim, 
veliko vzdrževalnih posegov je bilo na področju •	
vbrizgalnih ventilov; vzrok je iskati v iztrošenosti 
ventilov, ventili in merilniki pretoka bodo v remon-
tu 2009 zamenjani z novimi,
sanacija netesnosti ventila za mali krogotok; ventil •	
bo v remontu 2009 zamenjan z novim.

Na področju aktivnega dela kotla so bila izvršena sle-
deča dela:

Sanacija netesnosti uparjalnika v področju sesalnih 
glav. Vzroki netesnosti so napetostne razpoke, ki na-
stajajo zaradi neustreznega delovanja kotlovskega 
vodenja. V remontu 2009 bo potrebno sleči izolaci-
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jo od kote nič do kote +44 m in očistiti ter revidirati 
vodenje kotla.

Veliko je bilo netesnosti zaradi napetostnih razpok 
na raznih področjih usmerjenih v notranjost kotla in 
navzven. Netesne cevi so bile izrezane ali pa so bile 
razpoke izbrušene in sanirane z lokalnim navarja-
njem.

Sanacija lijaka je kotla je bila predvsem v smislu na-
varjanja cevi, katerih stena je bila stanjšana zaradi 
abrazijskega delovanja žlindre, ki potuje po dogore-
valni rešetki in se drgne ob cevi. V lijaku kotla je bilo 
potrebno poleg sanacije abrazijskih poškodb še vršiti 
sanacijo cevi zaradi poškodb nastalih pri padcu žlin-
dre na cevi.

KURILNI SISTEM                 

Tabelaričen prikaz obratovanja mlinskih rotorjev                                                                                                  

    
Skupno št. obrat. ur v letu 2008 Št. remontov Št. obnovljenih  kladiv

Mlin 1     6998 1 71

Mlin 2    6901 2 82

Mlin 3    6420 2 65

Mlin 4     6442 3 71

Mlin 5     6909 2 73

Mlin 6    6210 1 65

Kurilni sistem bloka je v tem letu obratoval z neobi-
čajnimi težavami saj smo imeli tako rekoč kar tri večje 
havarije na mlinih. Vse havarije so nastale kot posledi-
ca kurjenja biomase oziroma lesnih odpadkov. Spor-
no je bilo doziranje teh lesnih sekancev, ker pred tem 
nismo imeli dovolj preizkusov glede količine omenje-
nih sekancev napram količini premoga.

14.05.2008 je prišlo do havarije mlina 4. Na rotorju je 
odtrgalo celotno bandažo in zaščitne plošče mlinske-
ga rotorja. Odtrgani zaščitni deli so bili po celotnem 
obsegu rotorja , tako da ni prišlo do večje neuravno-
teženosti mlina in bilo je potrebno nadomestiti samo 
poškodovane dele rotorja.

10.06.2008 pa je prišlo do havarije na mlinu 3. Odtr-Odtr-
galo je le del bandaže in zaščitih plošč. To je močno 
vplivalo na neuravnoteženost mlinskega rotorja, pos-
ledica tega pa je bila, da so bila poškodovana oziro-
ma uničena ležajna ohišja mlinske gredi in prišlo je 
do izkrivljenosti gredi do takšne mere, da je bilo po-
trebno gred zamenjati. 

Na mlinu 2 pa je večkrat prišlo do visokega poras-
ta temperature v prahovodih, posledica teh viso-
kih temperatur pa je, da je prahovod mlina 2 močno 
termično poškodovan.

Vzrok, da je prišlo do poškodb na mlinih je v tem, da 
se je prevelika količina biomase predolgo zadrževala 
v mlinu, ker je vsebovala preveč vlage. Ko se je v do-
ločenem trenutku osušila, je zagorela in močno dvi-
gnila temperaturo v mlinu.

Sicer pa so prahovodi in prašni gorilniki ostalih mli-
nov v zadovoljivem stanju in težav nismo imeli. Po-
škodovani pa so vstopni kanali spodnjega zraka na 
vseh gorilnikih, to so predvsem temperaturne pre-
obremenitve, ki so več ali manj stalno prisotne, po-
škodbe pa se sanirajo le ob remontih.

Dodeliniki premoga so obratovali brez motenj. 
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HLADILNI, TURBINSKI IN NAPAJALNI SISTEM 

Sistem VG  – PBJ

Na blokovnih in RDP hladilnikih obratno hladilne 
vode je bilo potrebno dvakrat letno z visokotlačno 
črpalko očistiti površine plošč. Na strani dekarbona-
tizirane hladilne vode je bilo opaziti nalaganje mulja 
na plošče vmesnih komor ploščatega hladilnika. Tako 
je bil močno zmanjšan prehod toplote in s tem pove-
čana temperatura OHV vode na izstopu iz hladilnika. 

Skozi celotno leto je bilo potrebno nekajkrat sanirati 
netesnost na cevovodih in armaturah.

SISTEM RL – LAA, LAB, LAC, LAD

Večjih težav med obratovanjem na napajalnih siste-
mih ni bilo. 

V mesecu januarju je bilo potrebno zamenjati cirku-
lacijsko črpalko 04LAC13AP002 zaradi netesnosti na 
tesnilni vodi. Poškodovana črpalka je bila v delavnici 
obnovljena in skladiščena za rezervo. 

V mesecu marcu so bili stari oljni hladilniki črpalke 
04LAC13AP001 zamenjani z novimi. Na starih cevnih 
hladilnikih mazalnega in delovnega olja je bilo opazi-
ti veliko erozijo na vstopnih delih cevi telesa hladilni-
ka. To predstavlja veliko nevarnost za nastanek nete-
snosti in s tem mešanja OHV vode z oljem.  

Erozijsko poškodovane vstopne cevi oljnega hladilnika

Po zbiranju ponudb so bili najbolj ugodni ploščni 
hladilniki. Za montažo je bilo potrebo predelati vse 
vstopne in izstopne cevovode olja in hladilne vode. 
Na vsakem cevovodu je bila dodana meritev tlaka in 
temperature na vstopu in izstopu iz hladilnika. Izde-
lano pa je bilo tudi lovilno korito pod hladilniki. Po 
končani montaži je bilo opravljeno poizkusno obra-
tovanje. Ugotovljeno je bilo, da hladilniki nimajo re-
zerve v površini. Tako je na oba hladilnika zaradi var-
nosti bilo dodanih nekaj plošč. Nadaljnje obratova-
nje s hladilniki ni povzročalo težav. Tako smo se odlo-
čili, da v letu 2009 zamenjamo še hladilnike na napa-
jalni črpalki 2 in 1.

 
Novi hladilniki olja napajalne črpalke 3

V mesecu marcu je bil zaradi dotrajanosti in večkra-
tnega puščanja zamenjan varnostni ventil razbreme-
nilne skupine napajalne črpalke 1 -RL11S010 z novim.

Skozi celo leto pa je bilo potrebno nekajkrat sanirati 
netesnost na cevovodih in armaturah.

SISTEM RM – LCA, LCB, LCC

Sistem LC je v letu 2008 normalno obratoval. V me-
secu marcu je bil star regulirni ventil glavnega kon-
denzata, 4LCC10AA001 zamenjan z novim. Na sta-
rem ventilu so bile poškodovane tesnilne površine, 
kar nekajkrat so bile težave z matico ventila, zvit pa 
je tudi ventilski drog.

Nov glavni regulirni ventil kondenzata

Skozi celotno leto pa je bilo potrebno nekajkrat sani-
rati netesnost na cevovodih in armaturah.

SISTEM RG, RH, RN, RF, RQ, RT, RE, RD, RP  – LBS, LCJ, 
LAA, QHA, LCM, LBQ, LCH

Sistemi so v letu 2008 normalno obratovali. Nekajkrat 
je bilo potrebno le odpraviti različne netesnosti. To 
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so: netesnosti armatur, netesnosti na črpalkah, nete-
snosti cevovodov, impulznih cevi, grelnikov …

SISTEM Sa, SB, SC, SD, SC, SE, SF, SG, SH, SL – MAA, 
MAB, MAC, MAD, MAG, MAL, MAM, MAN, MAV, MAK, 
MAW, MAX

V letu 2008 so se opravljala le redna vzdrževalna 
dela.

DIMNO ZRAČNI TRAKT

Poleg rednih pregledov in vzdrževalnih del so bila 
opravljena nekatera večja dela. Mazanje ležajev je 
potekalo po protokolu.

Na ventilatorju RDP se je izkoristilo vsako zaustavitev 
za pregled in čiščenje lopatic, tako rotorskih kot vo-
dilnih ter pregled delovanja sistema izpiranja. Izvrše-
na je bila menjava tesnil v področju naleganja lopatic 
na pesto rotorja.

 
Menjava tesnil

V kratkem remontu med 16. in 17. 8. 2008 so se na 
elektrofiltrih bloka 4 stran A in B zamenjala vsa kla-
diva za stresanje usedalnih elektrod ter 36 sornikov 

z valjčki na oseh za stresanje usedalnih plošč.  Zame-
njane so 4 emisijske elektrode v področju čiščenja na 
strani A.

Med drugim se je glede na stanje elektrofiltra določi-
lo obseg del v remontu 2009.

Na ostalih področjih je za remont 2009 predvide-
na menjava rotorja ventilatorja RDP z lopaticami. Na 
ventilatorjih podpiha in vleka je predvidena menja-
va ležajev ter drugih obrabnih delov za nemoteno in 
stabilno obratovanje, na grelnikih zraka ter na grelni-
ku dimnih plinov ni predvidenih večjih del razen me-
njav tesnilnega materiala, pregleda ležajev, menjave 
olja. Glede na slabo stanje kanalov dimnih plinov v 
preteklem remontu se pričakuje povečan obseg del 
na menjavi pločevine ter navarjanje in sanacija manj-
ših poškodb. Prav tako bo potrebno zamenjati nekaj 
kompenzatorjev.

KOTLOVSKO ELEKTRO PODROČJE

Na kotlovskem elektro področju ni bilo večjih vzdr-
ževalnih del, ki bi zahtevala zaustavitev bloka. Preko 
celega leta so se vršila redna vzdrževalna dela, pri če-
mer so se koristile zaustavitve bloka zaradi ugodnih 
energetskih situacij. Prav tako se je tekom celotne-
ga leta izvajala optimizacija zgorevanja za zmanjša-
nje NO

x
.

TURBINSKO ELEKTRO PODROČJE

Sekundarno preizkušanje zaščit generatorja 4, 
energetskih transformatorjev ter 220 kV daljno-
voda

V letu 2008 so bili izvršeni sekundarni preizkusi elek-
tričnih zaščit generatorja bloka 4, blokovnega trans-
formatorja ter transformatorjev lastne rabe. Omenje-
ne naprave je preizkušalo podjetje ELEK Ljubljana 
skupaj z vzdrževalnim osebjem Termoelektrarne Šo-
štanj. Preizkusi so se vršili s pomočjo preizkusne na-
prave OMICRON CMC256 ter SVERKER 750 skladno s 
tehničnimi predpisi za obratovanje ter vzdrževanje 
elektroenergetskih postrojev. Rezultati preizkusov so 
podani v poročilih ELEK in kažejo na brezhibno delo-
vanje zaščitnih naprav. 

Preizkušeni sta bili tudi distančna zaščita ter diferenč-
na zaščita 220 kV daljnovoda Šoštanj - Podlog. Izvr-
šen je bil tudi test izklopa 220 kV odklopnika ob pro-
ženju diferenčnega releja ABB REL 561 ter distančne-
ga releja SIEMENS 7SA513 s kontrolo prenosa kriterija 
distančne ter diferenčne zaščite. 

Vključitev utilizatorja  plinske turbine PT52 k  
bloku 4  

Izgradnja plinskega bloka PT52  v letu 2008 je za po-
dročje upravljalnih sistemov TBA ter VN naprav pred-
stavljala precejšen zalogaj, saj je bilo potrebno inte-
grirati utilizator plinske turbine v obstoječ sistem vo-
denja TELEPERM XP, ki je instaliran na bloku 4. 

Dela, ki jih je bilo potrebno opraviti za uspešen za-
gon utilizatorja:
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izdelava kabelskih tras od utilizatorja do relejnega •	
prostora bloka 4,
montaža novih podrazdelilnikov, •	
polaganje Simatic kablov od mesta meritev do po-•	
drazdelilnikov ter nadalje do procesnih omar,
dograditev kartic FUM (analognih ter binarnih),•	
 povezava meritev ter signalizacije utilizatorja PT52  •	
na sistem TXP bloka 4 (ranžiranje omar),
 izvedba regulacij po blok shemi SES.•	

Enostavne regulacije:  
nivo kondenzata.•	

Zahtevnejše regulacije:
temperatura in pretok NT grelnika,•	
temperatura in pretok VT grelnika,•	
krmiljenje (programiranje zaščite in vklopnih po-•	
gojev za AUMA pogone in črpalke),
izdelava nove  slike za utilizator na sistemu OM po •	
P&I diagramu dobavitelja utilizatorja,
vzpostavitev komunikacije med TXP in PCS7 plin-•	
ske turbine (Siemens IT-Industrial Turbomaschine-
ry je izdelal predlog prenosa signalov v sistem vo-
denja bloka 4 in procesno mrežo TEŠ, ki obsega 
cca. 140 analognih in 230 binarnih signalov), 
vgradnja Ethernet switch-a in media converterja•	   
na lokaciji bloka 4 (Media converter optično/elek-
trični konverter SCALANCE X101-1),
povezava med ESM switch-em (obstoječi plant bus •	
bloka 4) in novim optično/električnim  pretvorni-
kom SCALANCE X 101-1,
izdelava meritev procesnih slik za sistem Fix,•	
funkcionalno preizkušanje sistema.•	

 

OM slika utilizatorja plinske turbine PT52 na bloku 4

Z izgradnjo drugega plinskega bloka, ki je v mesecu 
septembru dvignil instalirano moč Termoelektrarne 
Šoštanj za dodatnih 42 MW, smo z izkoriščanjem toplo-
te dimnih plinov povečali tudi izkoristek bloka 4.

Na preostalih napravah področja US TBA ter VN naprav 
so se ob raznih zaustavitvah bloka 4 vršila redna vzdr-
ževalna dela.

NN ELEKTRO PODROČJE

V letu 2008 na bloku 4 ni bilo remonta. Med deli dela 
rednega vzdrževanja na NN področju lahko omenimo 
zamenjavo dotrajane 220VDC baterije 4BTA s 118 celi-
cami na sistemu neprekinjenega napajanja bloka. To-
krat smo vgradili baterijo tip OpZs proizvajalca TAB 
Mežica. Stare baterije so bile od proizvajalca Baeren. 
Za zamenjavo proizvajalca baterije smo se odločili  za-
radi nižje cene baterije in na podlagi dobrih izkušenj 
s tem tipom baterije na bloku 5. V prihodnosti bo po-
trebno zamenjati še drugo 220VDC baterijo 4BTB in 
dve 24VDC bateriji. Iz preostalih dobrih celic baterije 

4BTA smo izvedli zamenjavo dotrajanih celic na bateriji 
4BTB. Omeniti velja, da je življenjska doba  baterij cca. 
12-15 let, starost naših baterij pa znaša 12 let. 

V sklopu prigradnje plinske enote PT52 k bloku 4 in njej 
pripadajočega utilizatorja je smo energetsko in krmil-
no ožičili 12 nastavnih pogonov za ventile, namenjene 
povezavi napajalne in kondenzatne strani bloka na uti-
lizator PT52. Ventile smo povezali z upravljalnim siste-
mom TXP in izvedli nastavitve in kontrolo izmenjave 
analognih in binarnih signalov.

Plinska enota PT52  lahko kot gorivo uporablja plin ozi-
roma nafto. V sklopu naftne kurjave smo na centralni 
oljni postaji ožičili novi črpalki za pretovarjanje nafte 
5NM01D001 in 5NM02D001 iz centralne oljne postaje 
v lokalni rezervoar  plinske enote MBN10BB005. Sistem 
upravljanja črpalk smo razširili na obstoječem krmilni-
ku S7-300 z dvema dodatnima slikama in izvedli kon-
trolo zaščit črpalk po nivoju.

Zamenjan je bil glavni kondenzatni ventil. Star je bil že 
precej utrujen. Nov ventil ima AUMA nastavni pogon. 
Dogradili smo nov tiristor za krmiljenje elektromotorja 
nastavnega pogona. 

V letu 2008 smo obnovili sistem prezračevanja 0,4 kV 
prostora. Težave s prezračevanjem, velika količina pra-
hu v 0,4 kV razdelitvi so bile povod za zamenjavo prej-
šnjega sistema prezračevanja. Sedanji sistem  vzdržuje 
nadtlak v prostoru, poleg tega smo povečali tudi  koli-
čino zraka skozi prostor in dosegli boljše hlajenje.  Do-
vodni kot tudi odvodni ventilator sta opremljena s fre-
kvenčnikom z namenom regulacije oz. nastavitve hi-
trosti ventilatorjev in s tem želene količine vpihovane-
ga zraka v prostor v odvisnosti od letnega časa.
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VN ELEKTRO PODROČJE

V letu 2008 so bila opravljena vsa predvidena redna 
vzdrževalna dela na VN področju. V tem letu je prišlo 
do okvare dveh motorjev obtočnih črpalk na RDP 4, 
ter okvare pola L3 220 kV odklopnika, ki pa niso imeli 
vpliva na delovanje bloka. V mesecu maju pa je prišlo 
do okvare vzbujalnega transformatorja generatorja. 
Okvarjeni transformator je bil do nadomestitve z no-
vim začasno zamenjan z zagonskim transformatorjem 
plinske turbine PT52, ki je podobnih karakteristik. 

Generator je imel v tem letu povečane vibracije. Zaradi 
zanesljivejšega obratovanja generatorja je bilo v mese-
cu novembru opravljeno balansiranje rotorja.

Razžveplanje dimnih plinov na bloku 4

V letu 2008 smo na elektro področju RDP4 opravili re-
dna vzdrževalna dela. Imeli smo okvari na navitjih mo-
torjev obtočne črpalke 3 in 1, ki pa smo ju relativno hi-
tro sanirali. 

Okvara na statorskem navitju

Opravili smo zamenjavo brezkontaktnih gama meril-
nikov gostote z merilniki, ki merijo gostoto z upora-
bo pretečenega masnega pretoka in resonančne fre-
kvence. Med zaustavitvijo RDP4 smo opravili tudi za-
menjavo merilnih sond temperature dimnih plinov, 
ki so izpostavljene kisli atmosferi zaradi SO

2
 in vlage 

v dimnih plinih. Vpliv takšne atmosfere se je pokazal 
tudi na sistemu za meritev obratov GAVA, ki smo ga 
prav tako morali sanirati. 

Sistem HTD

Obtočne črpalke smo tekom leta izmenično izločevali 
in na njih opravljali redne revizije. To pomeni ,da smo 
navarjali rotorje, menjavali smo prednje in zadnje ob-
rabne stene, po potrebi zamenjali mehansko tesnilo. 
Pri pregledu hrušk smo ugotovili, da bo potrebno lo-
kalno navarjanje, kar smo izvedli med obratovanju či-
stilne naprave.

Sistem HTE

Armature na sistemu so bile redno vzdrževane, po 
potrebi tudi zamenjane. Pri daljši zaustavitvi so bila 
pregledana mešala, ki so bila močno poškodovana, 
zato smo marali lopatice odrezati in nato privariti 
nove.  Obnovljena mešala smo nato premazali z Loc-
tite keramiko.

Sistem HTL

Na puhalu oksidacijskega zraka 4HTL11 AN001 je bil 
opravljen generalni servis po navodilih proizvajalca, 
puhalo 4HTL12 AN001 je s strani pooblaščenih servi-
serjev pregledano. Ugotovljeno je, da se poškodb ne 
splača popravljati, zato smo se odločili za nabavo no-

vega puhala. Ostale naprave na sistemu so obratova-
le normalno. 

Sistem HTK, HTG, HTH, HTJ, HTF, HTP

Na sistemih so bila opravljena vsa redna vzdrževalna 
dela, ki so potekala brez posebnosti.
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7.4 BLOK 5

7.4.1 Kotlovsko področje

Preko celega leta so se vršila vzdrževalna dela, pri če-
mer so bile koriščene zaustavitve postrojenja zaradi 
ugodnih energetskih situacij. Večina netesnosti ko-
tla je bila odkrita med tlačnimi preizkusi. Zaradi nete-
snosti kotla ali pripadajoče opreme (defekta) je bil v 
preteklem letu blok dvakrat zaustavljem, dvakrat pa 
je bil zaustavljen zaradi napovedane nege zaradi ne-
tesnosti.

Na področju kotlu pripadajoče opreme so bila izvrše-
na sledeča dela:

kontrola tesnilnih površin in sanacija netesnosti ko-•	
tlovskih izpustnih in odzračevalnih armatur,
sanacija netesnost pregrevalnega voda vbrizgalnih •	
ventilov za VTR postaji,
kontrola in sanacija vbrizgalnih ventilov za VTR po-•	
stajo; ventili so dotrajani in jih bo potrebno v priho-
dnosti zamenjati z novimi,
sanacija razpok na plašču RT rezervoarja; razpoke •	
se pojavljajo na mestu priključitve cevovoda za od-

vodnjavanje sistema izpihovanja kotla (ta del stene 
in priključno cev bo potrebno v bližnji prihodnosti 
zamenjati),
sanacija netesnosti na varilno tesnilni membrani iz-•	
menjevalca toplote – toplovodna stran, na sistemu 
soproizvodnje toplotne energije,
menjava tesnil na sitih VT in ST parovodov.•	

Na področju aktivnega dela kotla so bila izvršena sle-
deča dela:

veliko je bilo netesnosti zaradi napetostnih razpok •	
na raznih področjih usmerjenih v notranjost kotla 
in navzven; netesne cevi so bile izrezane ali pa so 
bile razpoke izbrušene in sanirane z lokalnim na-
varjanjem,
sanacija lijaka kotla je bila predvsem v smislu na-•	
varjanja cevi, katerih stena je bila stanjšana zaradi 
abrazijskega delovanja žlindre, ki potuje po dogo-
revalni rešetki in se drgne ob cevi. V lijaku kotla je 
bilo potrebno poleg sanacije abrazijskih poškodb 
še vršiti sanacijo cevi zaradi poškodb nastalih pri 
padcu žlindre na cevi. Večkrat je bila izvršena sana-

cija robnih pločevin v vogalih lijaka zaščitenih s ša-
motno malto,
montaža zaščit proti izpadanju cevi iz nosilcev na •	
nosilnih ceveh v področju pregrevalnika pare 2,
sanacija netesnosti priključnih cevi na vstopni ko-•	
lektor ECO 1,
montaža meritve temperature na vstopni kolektor •	
ECO 1.

7.4.2 Kuri lni  sistem bloka 5

Vzdrževanje kurilnega sistema bloka je potekalo več 
ali manj z ustaljenim načinom, ki ga imamo v TEŠ. Ne-
zaželjenih poškodb ali havarij ni bilo.

 S pomočjo firme VOITH smo uredili nastavitve ma-
ksimalnih obratov mlinov. To pomeni, da se lahko 
mlini vrtijo z 485 o/min brez motečih vibracij in pove-
čanega hrupa v sklopki (pred tem so bili max. obra-
ti 480 o/min).

Tabelaričen prikaz obratovanja mlinskih rotorjev

Št. obratovalnih ur Št. zamenjanih rotorjev - remont

MLIN 1 6712 3

MLIN 2 5542 2

MLIN 3 6801 2

MLIN 4 6010 2

MLIN 5 5822 2

MLIN 6 5987 2
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Obratovalne ure mlinov oziroma udarnih plošč se po-
večujejo in presegajo 3000 ur za en obratovalni ci-
klus obratovanja mlinskega rotorja. Glavni vpliv na to 
ima premog, kar pomeni, da trenutno razpolagamo z 
manj abrazivnim premogom, vsaj kar se tiče mlinov. 
Se pa pojavljajo težave glede doseganja polne moči 
bloka, k sreči le občasno, ker potrebujemo vseh šest 
mlinov. Na to pa ima velik vpliv, poleg kalorične vre-
dnosti premoga, tudi sedanji režim delovanja kuril-
nega sistema, kjer moramo upoštevati emisijske vre-
dnosti dimnih plinov.

Kanali povratnih dimnih plinov so bili v preteklem 
letu čisti in skoraj brez poškodb. Prav tako so v do-
brem stanju tudi glave kanalov povratnih dimnih pli-
nov, seveda če odštejmo poškodbe iz prejšnjih let. 
Večje količine žlindre tudi ni v samem kotlu, to pa je 
zelo dobro za dogorevalne rešetke, ker ni težjih udar-
cev žlindre na rešetko oziroma ni previsoke plasti 
žlindre na sami rešetki.

Še vedno pa imamo težave z izpadanjem čistilnih ve-
rig na dodelilnikih premoga, vendar so stvari obvla-
dljive. Občasno moramo obratovati  s šestimi mlini za 
doseganje polne moči , toda ti posegi obratovanja ne  
motijo. 

Sistem prižigne kurjave bloka je obratoval zadovolji-
vo, kakor tudi na ostalih blokih. V zaključni fazi pa je 
bila rekonstrukcija glavnega 1000 m3 rezervoarja ku-
rilnega olja, kakor tudi možnost preskrbe plinske tur-
bine PT 52 s kurilnim oljem. Dela bodo zaključena v 
začetku leta 2009.

7.4.3 Dimno zračni trakt

Na področju dimno zračnega sistema so se izvajala 
redna vzdrževalna dela ter pregledi, mazanje ležajev 
je potekalo po protokolu. Zaustavitve bloka so se iz-
koristile za čiščenje površin rotorskih lopatic ventila-
torja povratnih dimnih plinov. Elektrofilter je obrato-
val brez posebnosti.

7.4.4 Razžveplanje dimnih 
pl inov na bloku 5

Vsi sistemi na razžvepljalni napravi  so bili redno vzdr-
ževani in pregledani po letnih programih vzdrževa-
nja. Na konusih obtočnih črpalk, je prišlo do netesno-
sti, zato smo konuse sanirali in jih ponovno vulkani-
zirali. Na ostalih sistemih smo obrabljene dele zame-
njali  z novimi, kakšnih večjih okvar ni bilo. Naprava je 
v dobrem stanju. 

7.4.5 Hladilni,  turbinski in 
napajalni sistem 

SISTEM VG

Na sistemu obratno hladilne vode večjih težav z obra-
tovalno pripravljenostjo naprav ni bilo. Nekajkrat je 
bilo potrebno le odpraviti različne netesnosti na ar-
maturah, črpalkah in cevovodih.

SISTEM RL

Sistem napajalne vode je v letu 2008 obratoval brez 
težav. Nekaj težav so povzročale le različne netesno-
sti. V januarju je bilo potrebno opraviti revizijo obeh 
preklopnih ventilov za VT grelnike. 

Ventilski drog preklopnega ventila

Zaradi večjih potreb po napajalni vodi smo na vseh 
črpalkah ponovno nastavljali zajemalne cevi Voitha. 
Tako črpalke pri maksimalnih vrtljajih okrog 5995 
min-1 dajo pri tlaku kotla pod 180 bar blizu 600 t/h. 
Vse to kaže na dobro stanje črpalk.

V mesecu juniju in juliju pa so bili zamenjani vsi stari 
kompenzatorji na sesalnih ceveh črpalk. 

Kompenzator na sesalni cevi napajalne črpalke
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SISTEM RM, RG, RH, RN, RE, RP, RT, RF, RQ

Na sistemih so se opravljala le redna vzdrževalna 
dela, kot so odprava različnih netesnosti na grelnikih 
A1, A3, A4 in A7, netesnosti na črpalkah, armaturah … 
V mesecu januarju je bila zaradi puščanja na tesnil-
ki črpalke opravljena revizija črpalke stranskega kon-
denzata 5RP11D001.

SISTEM VC, VE

Na sistemu so se v letu 2008 opravljala le redna vzdr-
ževalna dela.

SISTEM Sa, SB, SC, SD, SC, SE, SF, SG, SH, SL 

Sistemi so v letu 2008 normalno obratovali z nekaj 
manjšimi vzdrževalnimi deli. Nekajkrat so bile le teža-
ve z doseganjem vakuuma v kondenzatorju. Najdene 
so bile netesne vbrizgalne šobe prelivne postaje in 
netesnost na nizkotlačnih prelivnih ventilih.

Poškodovan ventilski drog NT prelivnega ventila

7.4.6  Turbinsko področje

7.4.6.1    Sekundarno preizkuša-
nje zaščit generatorja 5 

V letu 2008 so bili izvršeni sekundarni preizkusi 
električnih zaščit generatorja bloka 5, blokovnega 

transformatorja ter transformatorjev lastne rabe. 
Omenjene naprave je preizkušalo podjetje ELEK Lju-
bljana skupaj z vzdrževalnim osebjem Termoelektrar-
ne Šoštanj. Preizkusi so se vršili s pomočjo preizkusne 
naprave OMICRON CMC256 ter SVERKER 750 skladno 
s tehničnimi predpisi za obratovanje ter vzdrževanje 
elektroenergetskih postrojev. Rezultati preizkusov so 
podani v poročilih ELEK in kažejo na brezhibno delo-
vanje zaščitnih naprav. 

Preizkušeni sta bili tudi distančna zaščita ter diferenč-
na zaščita 400 kV daljnovoda Šoštanj - Podlog. Izvršen 
je bil tudi test izklopa 400 kV odklopnika ob proženju 
diferenčnega releja ABB REL 561 ter distančnega releja 
SIEMENS 7SA513 s kontrolo prenosa kriterija distančne 
ter diferenčne zaščite. 

7.4.6.2   Prikl jučitev uti l izatorja  
pl inske turbine PT51 k bloku 5  

Z izgradnjo prve plinske turbine v Termoelektrarni 
Šoštanj smo inštalirano moč elektrarne dvignili še za 
dodatnih 42 MW. Za področje US TBA in VN naprav je 
izgradnja plinskega bloka predstavljala velik izziv, saj 
je bilo potrebno generator plinske turbine povezati s 
110 kV omrežjem, za kar smo porabili polje AE04 v GIS 
stikališču, ki je z zaustavitvijo bloka 2 postalo prosto. 
Vzdrževalno osebje TEŠ je skupaj z izvajalcem (SIE-
MENS) opravljal primarne preizkuse zaščit generator-
ja plinske turbine ter VN transformatorjev. Prav tako 
smo opravljali tudi vse funkcionalne preizkuse vključ-
no s preizkusom slepe sinhronizacije. Dne 15.04.2008 
je bil generator plinske turbine PT51 uspešno sinhro-
niziran v elektroenergetski sistem Slovenije.

Sinhronizacija generatorja plinske turbine

Da bi čim bolje izkoristili toploto dimnih plinov, ki do-
sežejo do 560°C, je bil k plinski turbini dograjen utili-
zator, ki te vroče dimne pline izkorišča za gretje kon-
denzata ter napajalne vode bloka 5. Blokovna she-
ma utilizatorja plinske turbine PT51 s pripadajočimi 
meritvami ter regulacijami je izvedena v TELEPERMU 
T2000.

saj je bilo potrebno integrirati utilizator plinske tur-
bine v obstoječ sistem vodenja TELEPERM XP, ki je in-
staliran na bloku 5. 

Slika 2: OM slika utilizatorja plinske turbine PT51 na bloku 5
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Na preostalih napravah področja US TBA ter VN na-
prav so se ob raznih zaustavitvah bloka 5 vršila redna 
vzdrževalna dela.

7.4.7    Kotlovsko področje

Na kotlovskem področju ni bilo večjih vzdrževalnih 
del, ki bi zahtevala zaustavitev bloka. Preko celega 
leta so se vršila redna vzdrževalna dela, pri čemer so 
se koristile zaustavitve bloka zaradi ugodnih ener-
getskih situacij.

7.4.8    Visokonapetostno 
področje

Večjih dogodkov in vzdrževalnih del na VN področju, 
ki bi zahtevali zaustavitev bloka ali bi kakorkoli vpli-
vali na obratovanje bloka 5 v letu 2008 ni bilo. Opra-
vljena so bila samo predvidena redna vzdrževalna 
dela.

7.4.9    Nizkonapetostno 
področje

V letu 2008 na bloku 5 ni bilo remonta. Izvršena so 
bila dela rednega vzdrževanja na NN področju. Za-
menjali smo razsmernik 5ER02 firme EUROTENNEL 
zaradi pogostih okvar in težav povezanih z njim. Nov 
razsmernik je proizvajalca PRINSSIS in ima vgrajene 
štiri module in dobro redundanco, saj za polno moč 
razsmernika potrebujemo 2 modula, dva pa sta v re-
zervi.

Razsmernik PRINSSIS

Na ventilih nultih vbrizgov smo vgradili nastavne pogo-
ne za daljinsko vožnjo vbrizgov RR43, RR44. 

 

Nastavni pogon vbrizgov

Na sistemu 3,5 bar zraka smo začeli s posodobitvijo 
kompresorjev OWP. Zaradi težav s krmiljenjem in re-
lejno tehniko nam je kompresor OWP30  tudi zgorel. 

Kompresor OWP30

Sanirali smo elektro del in krmilni del kompresor-
ja. Zagon 200 kW motorja je izveden z mehkim za-
gonom namesto zagona trikot zvezda. Vgradili smo 
nove merilne pretvornike za tlak in temperaturo. Za 
posluževanje kompresorja služi lokalni operaterski 
panel. 

Lokalni OP
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7.5 PRIPRAVA VODE

7.6 TRANSPORT PREMOGA

7.5.1  Surova voda

STROJNO PODROČJE

Zaradi dotrajanosti cevovoda na trasi Topolšica – Gr-
mov vrh – Šoštanj – TEŠ smo odpravljali netesnosti 
cevovoda in ga delno tudi zamenjali.

7.5.2  Demineral izaci ja

STROJNO PODROČJE

Preskrba z demineralizirano vodo ni bila motena. Iz-
vršena so bila redna vzdrževalna dela. 

7.5.3  Dekarbonatizaci ja

STROJNO PODROČJE

V dekarbonatizaciji 1 in 2 so bila opravljena vsa redna 
vzdrževalna dela, ki so potekala brez posebnosti. 

Dela so potekala na peščenih filtrih, na katerih je naj-
dena velika korozijska načetost. Med samim obrato-
vanju dekarbonatizacije bomo vsak filter izpraznili, 
zamenjali poškodovane šobe, speskali notranjost in 
ustrezno antikorozijsko zaščitili.

7.5.4  Vodikarna

Elektrolizer je obratoval brez posebnosti in je bil po 
navodilih proizvajalca redno servisiran. Opravljen je 
bil tlačni preizkus novega cevovoda za vodik, s kate-
rim oskrbujemo bloke 1 - 5 z vodikom. Za cevovod 
smo uredili kompletno dokumentacijo. Na ostalih na-
pravah smo opravili redna vzdrževalna dela. 

7.6.1  Prestavitev 
vzorčevalne naprave

   Prvotna lokacija vzorčevalne naprave za pre-
mog je bila na vrhu presipne postaje PE 24. Za-
radi doziranja lesnih sekancev na transportna tra-
kova PE 01 in PE 21 bi vzorec premoga vseboval 
tudi lesne sekance in zaradi tega ne bi ustrezal 

dejanskemu stanju. Da se izognemo napačne-
mu vzorcu premoga, smo se odločili za prestavi-
tev vzorčevalne naprave na mesto pred dozirnim 
mestom za lesne sekance. Najprej smo zabeto-
nirali temeljno ploščo. Nanjo smo postavili jekle-
no konstrukcijo zgradbe, ki smo jo obdali z oblo-
gami »Trimo Trebnje«. V tako nastalo zgradbo 
smo zmontirali obstoječo vzorčevalno napravo. 

Na presipni postaji PE 24 je višek vzorca premo-
ga padal direktno v bunker za premog. Ker take 
možnosti na novi lokaciji ni bilo, smo vzorčevalni 
napravi prigradili cevni verižni transporter, s kate-
rim vračamo višek vzorčenega premoga nazaj na 
transportna traka PE 01 ali PE 21, glede na to, ka-
teri trak obratuje.
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7.7 TRANSPORT PEPELA IN PRODUKTOV RDP

7.8 INfORMACIJSKA PODPORA ODLOČANJU VODENJU NALOŽB 

7.7.1  Ponovna usposobitev  
zunanjega drobilnika 
žl indre s hidravl ičnim 
transportom na bloku 4

  Popolnoma smo obnovili zunanji drobilnik žlindre, 
izdelali smo nov vsipni lijak in obnovili smo prečni 
transportni trak. Na izvozni trak žlindre smo vgra-
dili dvodelni plug, pod njega pa vsipnik na prečni 
transportni trak. Dvodelni plug nam omogoča, da 
v hidravlični transport pepela vodimo 50 % ali 100 
% žlindre iz bloka 4 glede na trenutne potrebe. 
V hidravlični transport vodimo žlindro v celoti ta-
krat, ko je sistem transportnih trakov za transport 
žlindre ali produkta iz kakršnih koli razlogov zau-
stavljen, ali če na cevni trak za produkt iz bloka 
4 transportiramo žlindro iz bloka 5. Polovico žlin-
dre vodimo v hidravlični transport takrat, kadar je 
veliko žlindre, k produktu iz mešalnice pa smemo 

primešati največ 10 % žlindre glede na produkt iz 
mešalnice.

7.7.2 Transport žl indre 
iz bloka 5 na cevni trak 
produkta bloka 4

  Sistemu za transport žlindre na bloku 5 smo do-
gradili poševni transportni trak, s katerim imamo 
možnost transportirati žlindro iz bloka 5 na cev-
ni trak produkta iz bloka 4. V ta namen je bilo po-
trebno predelati presipno mesto na postaji A cev-
nega transporterja žlindre. Vanj smo vgradili pre-
mični predal, s katerim je možno preusmerjati tok 
žlindre v želeno smer. Na koncu poševnega tra-
ku smo izdelali presipni lijak, ki usmerja žlindro na 
cevni trak produkta bloka 4 na istem mestu, kjer 
se dodaja tudi žlindra iz bloka 4.

7.7.3 Naprava za polnjenje 
kamionov z osušeno sadro 
iz bloka 5

  Pri transportu čiste sadre s cevnim transpor-
tnim trakom produkta od mešalnice do vmesne-
ga skladišča prihaja do težav zaradi premajhne 
napolnjenosti le-tega. Prav tako v času nabiranja 
bele sadre ni možno s cevnim trakom transporti-
rati produkta in žlindre do vmesnega skladišča. 
Da bi se izognili vsem tem težavam, smo vakuum 
tračnemu filtru dogradili manjši transportni trak in 
vsipno cev za direktno nalaganje sadre na kami-
one. Dodatno smo morali predelati prvi transpor-
tni trak za vakuum tračnim filtrom v reverzibilne-
ga, tako da je možen transport proti mešalnici ali 
pa proti kamionu. Temu ustrezno je bilo potrebno 
prirediti tudi krmiljenje obratovanja vakuum trač-
nega filtra.       

Ena izmed najpomembnejših poslovnih odločitev v 
podjetju je odločitev o investiciji. Gre za dolgoročne 
naložbe podjetja, ki imajo dolgoročen, pa tudi krat-
koročen in celo trenuten vpliv na poslovanje in uspe-
šnost ali neuspešnost podjetja. 

Učinkovito upravljanje in spremljanje investicij je v 
praksi v veliki meri odvisno od pravih informacij. In-

formacije morajo biti na vseh ravneh delovanja pod-
jetja, od operativne ravni pa do upravljalne ravni pra-
vočasne, v pravi obliki in enostavno dostopne.

Zaradi velikega pomena investicij za podjetje, je bila 
razumljiva zahteva managementa, da se uvede ta-
kšna računalniška podpora spremljanju investicij v 
podjetju, da bo zadostila potrebe:

investicije se naj spremljajo s tehničnega vidika,•	
investicije se naj spremljajo s komercialnega vidika,•	
investicije se naj spremljajo z računovodskega  •	
vidika,
informacija se naj vnese enkrat in na enem mestu,•	
do podatkov se naj pride hitro v enostavni obliki na •	
enostaven način,
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informacije naj bodo dostopne na vseh nivojih •	
spremljanje investicij – od nivoja investicije, pro-
jekta, podprojekta, pogodbe ali naročila, pa do ra-
čuna in z njim povezanih plačil, avansov in virov fi-
nanciranja,
vodi se naj pregled vseh rebalansov, aneksov, ga-•	
rancij, oseb, datumskih omejitev …,
podatek se naj vnese enkratno in na enem mestu.•	

Zato smo meseca marca 2008 pristopili k izgra-
dnji računalniške podpore vodenju investicij v 
TEŠ: 

V programski rešitvi smo tehnološko povezali tri teh-
nologije v zaključeno celoto in sicer: klasični transak-
cijski sistem z dokumentacijskim sistemom, oba sis-
tema pa je bilo potrebno nadgraditi s sistemom za 
analize in poročanje v Oracle BI (Business Intelligen-
ce ) tehnologiji (Oracle Business Intelligence, aplika-
cijski sirežnik Oracle lOg, podatkovni strežnik Oracle 
lOg).

Od informacijskega sistema se je pričakovalo, da bo 
zagotovil poenotenje procesov, podprl najvažnejše 
posebnosti v procesu, ter omogočil ažurne podatke 
za potrebe odločanja in poročanja in to nam je tudi v 
polni meri uspelo.

Posebnosti:

Sistem podpira obravnavo naložb na različnih se-
gmentih poslovanja. Zaposleni v tehničnih službah 
ter oddelkih komerciale in računovodstva upora-
bljajo iste podatke za različne analitične, vodstve-
ne in delovne postopke. Enoten sistem je omogo-
čil standardizacijo poročanja ter izboljšanje kakovo-

sti podatkov za gospodarno upravljanje naložb na-
cionalne vrednosti. 

Kako smo se lotili?

Najprej je bilo treba zgraditi transakcijski del tako 
za vnos tehničnih podatkov o investicijah (tehnična 
struktura, projekti, podprojekti ...), kot tudi za vnos 
podatkov s komercialnega in računovodskega vidika. 
Ta del izvedbe projekta je povzročal tudi največ težav. 
Informacijska podpora je bila razpršena po posame-
znih segmentih. Vsak je uporabljal le tisti del, ki je bil 
nujno potreben za zagotavljanje informacij za posa-
mezno področje. Potrebno je bilo povezati uporab-
nike z različnih področij in pripraviti rešitev, spreje-
mljivo za vse. Zagotoviti je bilo potrebno stopnjo in-
tegracije tudi z ostalimi informacijskimi sistemi v 
podjetju, na primer z dokumentnim sistemom in sis-
temom za podporo vzdrževanju. Dodatno težavo so 
predstavljali tudi sami podatki, ki so bili obsežni, raz-
pršeni in večinoma v nestrukturirani obliki.

Zdaj so podatki in informacije uporabnikom na raz-
polago prek spletnega portala v tabelarični in gra-
fični obliki z možnostjo vrtanja v globino. Podatki so 
zabeleženi zgolj enkrat, in sicer takoj ob nastanku, 
ter vedno na razpolago vsem udeležencem v proce-
su. Novi sistem poleg ažurnih in konsolidiranih po-
datkov za potrebe odločanja glede različnih po-
slovnih funkcij omogoča poenoteno delo, pri če-
mer je poskrbljeno tudi za najpomembnejše poseb-
nosti v procesu.

Programska rešitev je hierarhično urejena, zato 
se lahko na vsakem nivoju naredi presek stanja. Ta 
funkcionalnost pred uvedbo ni bila dosegljiva, saj so 
posamezne službe za spremljanje investicij z njiho-
vega področja vodile ločene zbirke podatkov, veči-
noma v preglednicah. Z Oracle BI so združena vsa 
dejavna področja. S tem se je pridobila možnost vr-
tanja po podatkih ter vpogled v kombinacijo tehnič-
nih, komercialnih in računovodskih podatkov na 
vseh ravneh.

Ena glavnih prednosti uvedbe sistema za poslovno 
odločanje v procesu naložb je, da omogoča razde-
litev stroškov po tehnični strukturi posamezne in-
vesticije. To pomeni, da lahko v podjetju spremlja-
jo investicijo oziroma izvajanje del po posameznih 
projektih in podprojektih na različnih nivojih ter po 
posameznih službah: strojni, elektro in gradbeni. V 
komercialni službi spremljajo realizacijo po pogod-
bah in naročilnicah za posamezno investicijo, kar 
jim omogoča dobro spremljanje pogodb in načrto-
vanje denarnih odlivov. Računovodska služba pa je 
pridobila kakovostne podatke o realizaciji in anali-
tične zmožnosti za obvladovanje računov, predra-
čunov, avansov in plačil.
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Pomembna pridobitev za podjetje po izgradnji in-
formacijskega sistema za podporo spremljanju in-
vesticij v TEŠ pa ni le sama podpora spremljanju in-
vesticij. Končni porabniki sistema so spoznali, da 
lahko z rešitvami, ki jih omogoča BI, podpremo 
tudi ostala področja poslovanja v podjetju, jih med 
seboj povežemo in zgradimo dober sistem za pod-
poro odločanju.
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PREGLED VZDRŽEVANJA 
NAPRAV IN OBJEKTOV

8



8 VLAGANJE V ZANESLJIVOST PROIZVODNJE

8.1 UVOD

Načrt vlaganja v zanesljivost proizvodnje za leto 
2008 je bil postavljen na naslednjih izhodiščih:

 Zagotavljanje obratovanja do ciljnih življenjskih •	
dob posameznih blokov (blok 1 - 2010, blok  2 - 
2008, blok  3 - 2015, blok  4 - 2016  (od 2015  v rezervi),  
blok 5 - 2027). Zaradi priključitve dveh plinskih tur-
bin na 110 kV omrežje in s tem zasedbe daljnovo-
dnih polj je bil blok 2 trajno zaustavljen,  nadaljni 
odvod energije iz bloka 1 je bil izveden in zagoto-
vljen s predelavo na način, da se je odvzem napa-
janja za splošno lastno rabo (SLR 2)  predelal v od-
vodno polje.  Glede na slabo stanje turbine bloka 3 
je možen tudi scenarij, da se podaljša obratovanje 
blokov 1 in 2 do 2015, blok 3 pa se trajno zaustavi.
Z vlaganjem v zanesljivost proizvodnje obratujočih •	
blokov zagotavljamo varno in zanesljivo proizvo-
dnjo znotraj predvidene življenjske dobe. Zagota-
vljamo potrebno  proizvodnjo in ohranjamo razpo-
ložljivost enot.
Trenutno je dolgoročno načrtovano največ vlaganj •	
v zanesljivost proizvodnje na bloku 5, saj je ciljna 
življenjska doba izmed vseh blokov najdaljša, blok 
pa obratuje že preko 200.000 obratovalnih ur.

V letu 2008 ni bilo nobenega remonta proizvodnih 
enot (investicijsko vzdrževanje).  Pričele pa so se 

priprave na remont bloka 4 v letu 2009. Tako so 
se pričele aktivnosti na pripravi zamenjave po-
novnega pregrevalnika 2 in pripravi  na obnovo 
razžveplalne naprave bloka 4 (RDP 4). Za blok 5 
so se pričele aktivnosti za zamenjavo generator-
ja. Nadaljevana je bila obnova rotorjev mlinov. Po-
tekala je sanacija hrupa. V ta namen so bili vgra-
jeni dušilci hrupa na sesalne odprtine ventilator-
jev zgorevalnega zraka  na bloku 5.

Pri skupnih napravah  je bila nadaljevana obno-
va  industrijskega vodovoda in obnova vodikarne. 
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NOVE INVESTICIJE



9.1      PLINSKI KOMBINIRANI SISTEM

9 NOVE INVESTICIJE

Modernizacija bloka 4 in 5 v TE Šoštanj

Stanje na projektu: Projekt »Modernizacija bloka v 
TE Šoštanj - PLT 5« se je pričel izvajati v letu 2004 z iz-
delavo Investicijskega programa. Namen projekta je 
modernizacija blokov v TE Šoštanj v kombiniran pro-
ces s prigradnjo plinskih turbin in koriščenjem njego-
ve odpadne toplote v parnem postrojenju.

Izvedeno stanje:
1. Izvedena so vsa gradbena dela:

izveden podporni zid in temelji turbine, utilizator-•	
ja, povezovalnih cevovodov, plinovoda ter objekt 
elektro opreme.

Temelji veznih cevovodov in plinovoda

2. Zgrajen pogonski objekt v obsegu:
pogonski objekt z jekleno konstrukcijo s streho in •	
fasado, 
izvedba elektro in strojnih inštalacij v pogonskemu •	
objektu in objektu elektro opreme.

3. Dobava in montaža priključnega plinovoda od 
MRP do plinske turbine končana do konca meseca 
marca 2008.

Montaža plinovoda do plinskih turbin

4. Končana montaža plinske turbine PT51-tip SGT 800 
proizvajalca SIEMENS (strojna in elektro oprema ter 
vodenje):

prva sinhronizacija turbogeneratorja dne •	
15.04.2008,
v poskusnem obratovanju od 05.05.2008,•	
uspešno opravljene garancijske meritve v sredini •	
junija 2008 in 
začasni prevzem plinske turbine PT51 dne •	
16.06.2008.

5. Izdobavljena plinska turbina PT52 tip SGT 800 pro-
izvajalca SIEMENS:

montaža plinske turbine PT52 (strojna in elektro •	
oprema ter vodenje) zaključena konec junija 2008,

Montaža plinske turbine PT52
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prva sinhronizacija turbogeneratorja dne •	
02.09.2008,
v poskusnem obratovanju od 23.09.2008,•	
uspešno opravljene garancijske meritve v oktobru •	
2008 in 
začasni prevzem plinske turbine PT52 dne •	
30.10.2008.

6. Končana montaža prvega utilizatorja UT51 
(06.03.2008) proizvajalca S.E.S., vključno z jekleno 
konstrukcijo in cevovodnimi povezavami na blok 5 
(strojna in elektro oprema):

v poskusnem obratovanju od 05.05.2008,•	
začasni prevzem prvega utilizatorja UT51 z cevovo-•	
dnimi povezavami na blok 5 dne 22.07.2008 in

Cevovodne povezave UT51 na blok 5 

uspešno opravljene garancijske meritve v začetku •	
decembra 2008.

7. Izdobavljen drugi utilizator UT52 proizvajalca S.E.S. 
vključno z jekleno konstrukcijo in cevovodnimi pove-
zavami na blok 4 (strojna in elektro oprema):

montaža drugega utilizatorja UT52 zaključena ko-•	
nec avgusta 2008,

Montaža NT grelnika UT52

Montaža veznih cevovodov UT52 na blok 4.

v poskusnem obratovanju od 23.09.2008,•	
začasni prevzem drugega utilizatorja UT52 s cevo-•	
vodnimi povezavami na blok 4 dne 14.11.2008.

Utilizator UT52

8. Izdobavljena in montirana VN in NN oprema ter 
montirana:

transformator NT 66000-115,5 kV (ETRA 33)•	
  

 

Transformator NT 66000-115,5 kV za drugi plinski turboagregat
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transformatorji 10,5/0,4 kV-630 kVA suhe izvedbe •	
(ETRA 33) in 10 kV celice (ABB) ter izvedene elek-
troinštalacije.

Slika: Plinska enota PE51 in PE52 v TE Šoštanj

PLAN PROJEKTA

Projekt poteka po terminskemu planu, pomembnejši termini so:

Pričetek eksploatacije (proizvodnja električne energije): 20.06.2008
podpis pogodbe o priključitvi plinovodov 15.09.2005•	
veljavnost pogodbe za dobavo PLT1 in PLT2 06.10.2005•	
gradbeno dovoljenje  07.11.2006•	
pričetek gradbenih del 28.11.2006•	
končanje turbinskih temeljev  20.06.2007•	
pričetek montaže PLT 1 01.08.2007•	
pričetek hladnih zagonskih preizkusov PLT1 07.02.2008•	
pričetek toplih zagonskih preizkusov PLT 1 02.04.2008•	
zaključek poskusnega obratovanja PLT 1(pog.) 18.06.2008•	
pričetek montaže PLT 2 15.04.2008•	
pričetek zagonskih preizkusov PLT 2 30.06.2008•	
zaključek poskusnega obratovanja PLT 2 ( pog.) 23.10.2008•	
uporabno dovoljenje  15.05.2009•	

Konec projekta: 29.05.2009 
Pričetek eksploatacije ( proizvodnja električne energije ): 20.06.2008
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VARSTVO PRI DELU IN 
POŽARNA VARNOST

10



10 VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST

10.1 VARSTVO PRI DELU

10.1.1  IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE 

V letu 2008 je bil za osem novo sprejetih delavcev in 
dvanajst pripravnikov, trinajst študentov ter deset di-
jakov organiziran uvajalni seminar, na katerem so bili 
seznanjeni z osnovami varstva pri delu in požarne-
ga varstva, osnovami varnega dela na njihovem de-
lovnem mestu, pravicami, ki jih uživajo ob sklenitvi 
delovnega razmerja ter dolžnostmi, ki jih morajo pri 
opravljanju svojega dela upoštevati. Delavci so dobi-
li predpisana osebna varovalna sredstva, do katerih 
so upravičeni in jih na svojem delovnem mestu po-
trebujejo.

Za trideset delavcev - upravljalcev energetskih na-
prav, ki so bili premeščeni na različna delovna mesta 
znotraj TEŠ, je bilo opravljeno usposabljanje iz var-
stva pri delu in požarne varnosti.

Usposabljanje je bilo izvedeno tudi za dvajset delav-
cev zunanjih izvajalcev, ki upravljajo z energetskimi 
napravami TEŠ.

V letu 2008 je bilo izvedeno usposabljanje za delav-
ce vzdrževanja, ki upravljajo mostne žerjave. Od sto 
predvidenih delavcev se je usposabljanja udeležilo 
98 delavcev.

1 0.1.2  ZDRAVSTVENO 
VARSTVO 

Z Medicino dela Velenje je bila obnovljena pogodba 
s katero se zagotovi, da naloge zdravstvenega var-
stva pri delu opravlja pooblaščen zdravnik medicine 
dela. 

Na Medicini dela v Velenju so v letu 2008 skladno s 
Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih 
delavcev ( Ur.list. RS, št. 87/02 ) opravili usmerjeni ob-
dobni in drugi usmerjeni kontrolni preventivni zdra-
vstveni pregled  37  delavcev in sicer: 

vzdrževanja -  21 oseb•	
obratovanja - 11 oseb•	
elektro služba - 1 oseba•	
strojno služba - 2 osebi•	
štabne službe  - 2 osebi•	

Iz kontrolnih zdravniških spričeval z oceno izpolnje-
vanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem 
usmerjenem obdobnem preventivnem zdravniškem 
pregledu je razvidno, da pri večini delavcih, ki izpol-
njujejo posebne zdravstvene zahteve za navedeno 
delovno mesto s časovnimi in drugimi omejitvami 
bistvenih zdravstvenih  izboljšav ni opaziti.

1 0.1.3  NEZGODE PRI DELU

Pri opravljanju dela vedno obstajajo tveganja in ne-
varnosti, ki lahko povzročijo poškodbe pri delu. V 
letu 2008 se je v Termoelektrarni Šoštanj zgodilo 13 
delovnih nezgod pri delu in sicer v naslednjih organi-
zacijskih enotah:
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Zap. št. Organizacijska enota Število poškodb

1.

Štabne službe

Služba kakovosti 0

2. Služba varstva pri delu 0

3. Služba poslovne informatike 0

4. Služba ekonomsko tehnične obdelave investicij
0

5.

Sektor tehnika in vzdrževanje

Elektro služba 0

6. Strojna služba 0

7. Gradbena služba 0

8. Elektro vzdrževanje 0

9. Strojno vzdrževanje
10

10. Gradbeno vzdrževanje 1

11.

Sektor obratovanje

Služba ekologije 0

12. Služba kontrole tehnoloških procesov 0

13. Izmena 0

14. Priprava vode 0

15. Blok 1 - 3 0

16. Blok 4 0

17. Blok 5 0

18. Transport premoga 0

19.

Splošno kadrovski sektor

Kadrovska služba 0

20. Služba izobraževanja 0

21. Splošna služba 0

22. Podsektor menza 1

23.

Ekonomski sektor

Služba kontrolinga 0

24. Komercialna služba 1

25. Finančna služba 0

26. Pot na delo in z dela 1

SKUPAJ  13
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V Službi varstva pri delu vodimo predpisano eviden-
co o prijavljenih nezgodah in analizah teh poškodb. 
Iz evidence je razvidno, da so poškodbe v letu 2008 
pretežno poškodb mehanskega značaja (osem po-

škodb), ena poškodba, ki se je pripetila v kuhinji, je 
bila poškodba zaradi nepravilnega dela pri pripravi 
hrane, tri poškodbe so imele za posledico zvin noge, 
ena poškodba se je pripetila na poti z dela. 

Iz grafičnega prikaza števila poškodb, ki zajema po-
škodbe za daljše obdobje je razvidno, da je število 
poškodb, ki so se zgodile v letu 2008 v upadanju.

Mnenja o nezgodah pri delu in ob nastanku invalidnosti
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Grafični prikaz števila poškodb 
od leta 2000 do 2008

Za 12 delavcev je služba varstva pri delu in požarne 
varnosti na zahtevo zavarovalnic podala pisna mne-
nja o delovnih nezgodah, ki so se zgodila pri delu in 
zvezi z delom.

Za delavce, ki so bili zaradi nastanka invalidnosti pre-
meščeni na druga, za njih ustrezna delovna mesta, je 
bila predhodno opravljena analiza delovnih mest z 
vidika ekoloških meritev in fizičnih obremenitev.

1 0.1.4 OSTALE DEJAVNOSTI

DERATIZACIJA IN DEZINSEKCIJA

V pomladnih mesecih, marcu in juniju  je bila opra-
vljena deratizacija in dezinsekcija prostorov.

1 0.2 TEHNIČNO VARSTVO 1

NEIONIZIRAJOČA SEVANJA

Neionizirajoča sevanja so prisotna povsod v našem 
življenjskem in delovnem okolju. Poznamo neioni-
zirajoča sevanja nizkih in visokih frekvenc. Viri EMS 

nizkih frekvenc so naprave za prenos in distribucijo 
električne energije ter vse naprave, ki jih uporablja-
mo: gospodinjske naprave, računalniki, varnostni sis-
temi, radijski in TV oddajniki, radarji, bazne postaje 
operaterjev telefonije, mobilni telefoni in mikrova-

lovne pečice. Navedeni so glavni viri EMS visokih fre-
kvenc. EMS je sevanje, ki pri uporabi ali obratovanju 
vira sevanja v njegovi bližini povzroča elektromagne-
tno polje in je tveganje za škodljive učinke za člove-
ka in živo naravo. 
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IONIZIRAJOČA SEVANJA

Merilce gostote sadre na RDP bloka 4 in RDP bloka 5 
smo odstranili iz uporabe in uskladiščili a ARAO.

O odstranitvi Cz137 smo obvestili Upravo za jedrsko 
varnost Republike Slovenije in Agencijo za sevalno 
dejavnost v Republiki Sloveniji.

1 0.3 TEHNIČNO VARSTVO 2

10.3.1  SISTEM VARNOSTI 
IN ZDRAVJA PRI DELU 
OHSAS 18001

Z namenom izboljšanja stopnje varnosti in zdravja 
pri delu v TEŠ smo v letu 2008 izdelali 3 nove progra-
me VZD in sicer:

SLUŽBA VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNO-
STI - 1 program

1. Dopolnitev ocene požarne ogroženosti za TEŠ za-
radi začetka obratovanja novih objektov plinskih tur-
bin.

SEKTOR TEHNIKA IN VZDRŽEVANJE - 2 programa

1. Ureditev učinkovitega sistema odsesavanja lesne-
ga prahu v mizarski delavnici.

2. Ureditev učinkovitega sistema odsesavanja oljnih 
hlapov pri brusilnem stroju v orodnem skladišču.

V programih so bili določeni roki za izvedbo posame-
znih nalog, finančna sredstva, ki so za realizacijo na-
log potrebna in odgovorne osebe.

V teku je izdelava poročila z ugotovitvami in grafični-
mi prikazi realizacije posameznih programov oz. na-
log/ukrepov v programih za leto 2008. V letu 2008 
je bilo aktivnih 8 programov, ki so bili izdelani v letih 
2007 in 2008.

Izvedena je bila presoja s strani zunanjih presojeval-
cev, ki niso imeli večjih pripomb na izvajanje in upo-
števanje zahtev standarda OHSAS 18001 v TEŠ.

1 0.3.2 IZJAVA O VARNOSTI 
Z OCENO TVEGANJA

V letu 2008 se je izvajalo redno ažuriranje in prilaga-
janje Izjave o varnosti z oceno tveganja za TEŠ dejan-
skemu stanju v podjetju. 

Pomembnejše spremembe, ki so bile zabeležene in 
bodo upoštevane, so povezane z izgradnjo nove-
ga objekta s plinskima turbinama. Začeli smo z zbi-
ranjem podatkov, potrebnimi za ponovno ocenitev 
tveganja na delovnih mestih, ki so povezana z novo-
gradnjo in novo tehnologijo. Tako bodo na teh delov-
nih mestih ocenjene nove (dodatne) nevarnosti, ka-
terim so delavci izpostavljeni in predpisani potrebni 
ukrepi za zmanjšanje oz. odpravo teh nevarnosti.

Pomembnejše spremembe, ki bodo upoštevane v 
oceni tveganja, so povezane tudi z dokončno odstra-
nitvijo vseh virov ionizacijskega sevanja, ki so pred-
stavljali nevarnost za delavce na nekaterih delovnih 
mestih. Postopek ažuriranja in dopolnjevanja ocene 
tveganja z upoštevanjem omenjenih sprememb bo 
zaključen predvidoma do konca februarja 2009.

1 0.3.3 SKLEPANJE 
SPORAZUMOV O 
SKUPNIH UKREPIH 
ZA ZAGOTAVLJANJE 
VARNOSTI IN ZDRAVJA 
PRI DELU NA SKUPNEM 
DELOVIŠČU Z ZUNANJIMI 
IZVAJALCI

V letu 2008 ni bilo večjega remonta v Termoelektrar-
ni Šoštanj, tako da je bilo za razliko od leta 2007, ko je 
bil remont na bloku 5, število delavcev zunanjih izva-
jalcev bistveno manjše. Kljub temu smo zaradi izvaja-
nja rednih vzdrževalnih del v skladu s 25. členom Za-
kona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99 
in 64/01) z zunanjimi izvajalci sklenili 67 Sporazumov 
o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdrav-
ja pri delu na skupnem delovišču. Ob obstoječih ve-
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ljavnih sporazumih iz leta 2007 (9), je bilo tako skupaj 
aktivnih 76 sporazumov.  

Hkrati s sklepanjem sporazumov se je od vseh zuna-
njih izvajalcev zahtevala tudi ustrezna dokumentaci-
ja za njihove delavce, ki opravljajo delo na območju 
Termoelektrarne Šoštanj. 

Za vsakega delavca se zahteva veljavno:
pogodbo o zaposlitvi,•	
socialno, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko •	
zavarovanje, 
zavarovanje za primer poškodbe pri delu,•	
dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja •	
varstva pri delu in varstva pred požarom,
dokazilo o zdravstveni sposobnosti delavca za •	
delo, ki ga opravlja,
delovno dovoljenje za državljane držav, ki niso čla-•	
nice Evropske unije.

Zunanji izvajalci ustreznost omenjene dokumentaci-
je potrdijo z izjavo, ki jo z njihove strani podpiše po-
oblaščena oseba.

1 0.3.4 OBVLADOVANJE 
VPLIVOV IZ MOREBITNIH 
IZREDNIH DOGODKOV

Izdelan je bil Terminski plan vaj za primer izrednih 
dogodkov v TEŠ, ki je zajel vaje iz različnih področij 
(požar, razlitje nevarnih snovi in evakuacija zaposle-
nih iz objekta). Vaje so razporejene preko celega leta. 
Po izvedbi vaj so odgovorni za posamezna področja 
podali pisna poročila o izvedbi vaje.

V okviru sistemskega postopka SP 48-01 so bili po-
pravljeni naslednji dokumenti:

Obveščanje in ukrepanje v primeru požara SN 48-•	
01-04; navodilo predpisuje nujne ukrepe, obvešča-
nje in alarmiranje v primeru nastanka požara v Ter-
moelektrarni Šoštanj.
SZ 48-0101 Potencialne nesreče in izredne razmere •	
(seznam je bil dopolnjen zaradi prigradnje plinskih 
turbin blokoma 4 in 5).

1 0.3.5 OCENE 
OGROŽENOSTI IN NAČRTI 
ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Na podlagi spremenjenih ocen ogroženosti za TEŠ, ki 
so stopile v veljavo v začetku leta 2008, smo ažurira-
li, dopolnili oz. spremenili Načrte zaščite in reševanja 
za TEŠ.

Načrti zaščite in reševanja za TEŠ so bili prenovljeni v 
skladu z »Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite 
in reševanja« (Ur. list RS 03/02, 17/02, 17/06 in 76/08). 
Spremembe slonijo predvsem na  uskladitvi z dolo-
čili in zahtevami omenjen uredbe, upoštevanju spre-
memb ocen ogroženosti za TEŠ ter novih spoznanjih 
in izkušnjah, pridobljenih predvsem na vajah zaščite, 
reševanja in pomoči.

1 0.3.6 PERIODIČNE 
MERITVE TOPLOTNIH IN 
SVETLOBNIH RAZMER 
NA DELOVNIH MESTIH, 
MERITVE HRUPA TER 
KONCENTRACIJ NEVARNIH 
SNOVI

Nadaljevali smo z izvajanjem periodičnih meritev to-
plotnega udobja, razsvetljave in hrupa na delovnih 
mestih. Meritve so bile izvedene na 45 lokacijah in si-
cer:

delavnice - 12 lokacij,•	
skladišča - 6 lokacij,•	
transport premoga - 11 lokacij,•	
priprava vode - 10 lokacij,•	
menza - 6 lokacij.•	

V poletnih mesecih smo izvedli tudi periodične me-
ritve toplotnega udobja. Meritve so bile namenjene 
ugotovitvi, kakšne so toplotne razmere na delovnih 
mestih v poletnem času. Izvedene so bile na 94 loka-
cijah in sicer:

bloki 1-3 - 9 lokacij,•	
blok 4 - 14 lokacij,•	
rdp bloka 4 - 9 lokacij,•	
blok 5 - 15 lokacij,•	
rdp bloka 5 - 9 lokacij,•	
centralni silosi aditiva - 2 lokaciji,•	
delavnice - 10 lokacij,•	
skladišča - 4 lokacije,•	
transport premoga - 10 lokacij,•	
priprava vode - 7 lokacij,•	
menza - 5 lokacij.•	



- bi lTEŠ 2008 -

169.

10.3.7 OSTALO

V okviru periodičnih pregledov in preizkusov sred-
stev za delo – delovne opreme je bilo pregledanih 

5 kamionov za prevoz sadre in 2 nakladalna stroja. 
Za vsa vozila je bilo ugotovljeno, da ustrezajo pred-
pisom varstva pri delu in zagotavljajo delavcem var-
no delo.

1 0.4 POROČILO ZA PODROČJE POŽARNE VARNOSTI

10.4.1 POŽARI 

V letu 2008 so bili v Termoelektrarni Šoštanj trije po-
žari, ki so evidentirani in sicer:

08.02.2008 – manjši požar v prostoru centralnih si-•	
lusov – elektro omarica na kompresorju,
05.05.2008 -  požar v kondenzaciji bloka 4 – vzbuje-•	
valni transformator na koti 7.00 m,
02.12.2008 – požar na bloku 5 – kabelska polica ob •	
mlinu 3 na koti 14,00 m.

Vsi evidentirani manjši požari so bili hitro pogašeni s 
strani delavcev TEŠ. Za vsak požar, je bilo s strani in-
ženirja področja požarne varnosti izdelano poročilo 
o požaru (ANALIZA POŽARA).

1 0.4.2 SISTEMI ZA 
JAVLJANJE POŽARA

V TEŠ-u imamo sisteme javljanja požara oz. javljalni-
ke požara, ki so nameščeni v prostorih kjer je pove-
čana stopnja požarne nevarnosti. Informacije od ja-
vljalcev požara se zbirajo v posamezne javljalne po-
staje in sicer:

informacije iz blokov 1 - 3 se zbirajo v javljalni po-•	
staji NJVP 300, ki je nameščena v novi komandi blo-
kov 1 - 3,
informacije iz stikališča 110 kV se zbirajo v javljalni •	
postaji NJVP 300, ki je nameščena v novi komandi 
blokov 1 - 3,
informacije iz bloka 4 se zbirajo v javljalni postaji •	
NJVP 300, ki je nameščena v  komandi bloka 4,
informacije iz delavnic in skladišč se zbirajo v ja-•	
vljalni postaji NJVP 300, ki je nameščena v  koman-
di bloka 4,
informacije iz RDP bloka 4 se zbirajo v javljalni po-•	
staji NJVP 300, ki je nameščena v komandi bloka 4,
informacije iz bloka 5 se zbirajo v javljalni postaji •	
NJVP 300, ki je nameščena v komandi bloka 5,
informacije iz  RDP bloka 5 se zbirajo v javljalni po-•	
staji NJVP 300, ki je nameščena v komandi bloka 5,
informacije iz transporta premoga ter ZKV se zbira-•	
jo v javljalni postaji NJVP 300, ki je nameščena v ko-
mandi transporta premoga.

Naprave za javljanje požara redno servisira poobla-
ščena institucija Zarja iz Kamnika. V letu 2008 so bile 
naprave za javljanje požara servisirane štirikrat in si-
cer: 

v mesecu marcu 2008,•	
v mesecu juniju 2008,•	

v mesecu septembru 2008,•	
v mesecu decembru 2008.•	

1 0.4.3 HIDRANTNO 
OMREŽJE V TEŠ

Hidrantno omrežje v TEŠ je  bilo v letu 2008 pregle-
dano in preizkušeno dvakrat in sicer v mesecu apri-
lu in v mesecu novembru. Pregledani in preizkušeni 
so bili vsi hidrantni priključki, tako zunanji kot notra-
nji. Za vsak hidrantni priključek je izdelan hidrantni  
ter merilni list. Na vsakem hidrantnem priključku je 
izmerjen statični in dinamični tlak vode, ob katerem 
so izračunane tudi količine vode ob uporabi različnih 
šob ročnika. Pregledi in preizkusi so bili opravljeni s 
strani Prostovoljnega Gasilskega Društva iz Šoštanja.

1 0.4.4 ČRPALKA ZA 
POVEČANJE TLAKA V 
HIDRANTNEM OMREŽJU 

Črpalka za povečanje tlaka v hidrantnem omrežju se 
preizkuša tedensko (vsak petek). Pri preizkusu sode-
lujejo:

vodja priprave vode, •	
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pooblaščen vzdrževalec elektro področja,•	
inženir področja požarne varnosti ali gasilec. •	

1 0.4.5 PREGLED 
GASILNIKOV  V TEŠ

Gasilnike  v TEŠ je v letu 2008 pregledovalo Prosto-
voljno Gasilsko Društvo Šoštanj. V TEŠ-u  je bilo pre-
gledanih cca. 720 gasilnikov.

1 0.4.6 PREGLEDI 
TEHNOLOŠKIH ENOT IZ 
POŽARNE VARNOSTI

Služba VPD tedensko opravlja preglede tehnoloških 
enot iz požarne varnosti. Pregledi zajemajo:

pregled  opozorilnih oznak,•	
pregled hidrantnega omrežja,•	
pregled sistemov aktivne požarne zaščite,•	
pregled čiščenja opreme,•	
pregled skladišč,•	
pregled delovnih prostorov,•	
pregled elektro instalacije,•	
pregled transportnih  poti,•	
pregled dovoljenj za delo.•	

Pomanjkljivosti se tedensko obravnavajo na kolegi-
ju. 

1 0.4.7 GASILSKE VAJE IN 
TAKTIČNI OGLEDI 

Z gasilci iz PGD Šoštanj ter PGD Lokovica imamo 
sklenjene letne pogodbe s katerima si zagotavlja-
mo uspešno izvajanje storitev na področju požarne 
varnosti. Gasilci iz PGD Šoštanj in PGD Lokovica me-

sečno izvajajo operativno taktične oglede za prime-
re intervencije, če bi na določenih mestih prišlo do 
požara. Taktične oglede vodi  inženir področja požar-
ne varnosti. Gasilci iz PGD Šoštanj ter PGD Lokovica  
po operativem ogledu izdelajo poročilo o taktičnem 
ogledu.

Pri taktičnem ogledu se gasilci seznanijo:
z nevarnostmi,•	
z dostopi do mest kjer bi lahko prišlo do požara, •	
z možnimi načini taktičnih napadov, •	
z najprimernejšimi gasilnimi sredstvi za pogasitev •	
požara.

V letu 2008 sta bili skupaj z gasilci z PGD Šoštanj ter 
PGD Lokovica izvedeni dve večji gasilski vaji in sicer:

v mesecu aprilu 2008  je bila večja gasilska vaja v •	
bunkerskem prostoru bloka 4 – na odpraševalni na-
pravi. V vaji je sodelovalo 42 gasilcev, vodja izmene 
v TEŠ, center za obveščanje 112 in služba VPD; vajo 
je vodil inženir področja požarne varnosti,
v mesecu oktobru je bila večja gasilska vaja v •	
upravni zgradbi – elektro omarica računalniškega 
prostora v pritličju. V vaji je sodelovalo 38 gasilcev,  
vodja izmene v  TEŠ, center za obveščanje 112 in 
služba VPD; vajo je vodil inženir področja požarne 
varnosti.

V vajah so prikazani možni dostopi, napajanje gasil-
ne vode iz cistern, lokacije mest kjer se je možno pri-
ključiti na hidrantno omrežje, uporaba težke pene, 
zaščita posameznih kot objekta, odsesavanje dimnih 
plinov ipd. Po končanih vajah so bile opravljene tudi 
analize.

1 0.4.8 KOMISIJA ZA 
PREGLED TEHNOLOŠKIH 
ENOT 

V letu 2008 se je komisija za pregled tehnološki enot 
v smislu požarne varnosti in varnostno tehnične pro-
blematike sestala trikrat. Pregledala je transport pre-
moga, ekološke postaje in delavnice ter skladišča. O 
ugotovitvah so bili  izdelani zapisniki, ki so bili obrav-
navani na tehničnem kolegiju.
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173.11
VARSTVO PRI DELU IN 
POŽARNA VARNOST



11  Sistemi vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem

TE Šoštanj ima vzpostavljen integriran sistem vode-
nja, ki je sestavljen iz sistema vodenja kakovosti po 
zahtevah SIST ISO 9001:2008, sistema ravnanja z oko-
ljem po zahtevah SIST EN ISO 14001:2004 in sistem 
vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah BS 
OHSAS 18001:2007.

V letu 2008 smo nadaljevali z uvajanjem sistema 
upravljanja varovanja informacij (SUVI) po zahtevah 
standarda ISO/IEC 27001:2005. Hkrati z uvajanjem 
SUVI smo izvedli dopolnitve in uvedli zahteve za pre-

hod iz ISO 9001:2000 na ISO 9001:2008 in OHSAS 
18001:1999 na BS OHSAS 18001:2007. V sklopu nave-
denega so bile izvedene naslednje aktivnosti:

izvedli popis sredstev za TEŠ in HSE,•	
izvedli vrednotenje sredstev in oceno tveganj za •	
posamezna sredstva TEŠ in HSE,
izdelali politike in navodila za SUVI,•	
dopolnili obstoječo sistemsko dokumentacijo z no-•	
vimi zahtevami ISO/IEC 27001:2005, ISO 9001:2008 
in BS OHSAS 18001:2007,

izvedli usposabljanje za vse zaposlene v TEŠ in •	
HSE,
izvedli usposabljanje notranjih presojevalcev,•	
izvedli notranje presoje integriranega sistema vo-•	
denja in specialno po ISO/IEC 27001:2005 ter
izdelali korektivne in preventivne ukrepe na osno-•	
vi notranjih presoj.

1 1 .1   USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI VZPOSTAVLJENEGA 

SISTEMA VODENJA

Ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti vzpostavlje-
nega sistema vodenja poteka z integriranimi notra-

njimi presojami, zunanjimi presojami certifikacijskega 
organa in doseganjem zastavljenih procesnih ciljev. 

174.
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Učinkovitost procesov

Proces Merljiva karakteristika Cilj Doseženo Ocena

10-08 Zadovoljstvo kupca Povprečna ocena vprašalnika 

zadovoljstvo kupca
≥ 3 3,7 

SP 20-05 Obratovanje tehnoloških 

enot 

Obratovalna pripravljenost:

Proizvodnja energije:

Električna

Toplotna

Specifična poraba goriva

Proizvodnja električne energije iz 

lesne biomase

K ≥ 97 %

3.830 GWh

364 GWh

1-3<14.300 kJ/kWh,

4 <11.900 kJ/kWh,

5 <11.132 kJ/kWh

125 GWh

K = 99,22 %

3.850 GWh

408,8 GWh

1-3=14.187 kJ/kWh

4=11.852 kJ/kWh

5=11.183 kJ/kWh

127,9 GWh















SP 30-02 Tehnika in vzdrževanje Obratovalna pripravljenost enot

Kumulativna razpoložljivost

K > 97%

+ gradient

K = 99,22 %

+ gradient 





SP 30-04 Poslovna informatika Doseganje zanesljivosti 

obratovanja
DFS >99,5%

E-mail >99,5%

Internetni dostop >99,8%

ORACLE >99,5%

DFS = 99,99 %

E-mail  = 99.94 %

Internetni dostop  = 99,75 %

ORACLE = 99.99 %



SP 30-05 VPD in PV Število nesreč pri delu in nevarnih 

pojavov v procesu dela

Ohraniti število na nivoju iz 

leta 2007
13 delovnih nezgod 

SP43-01 Obvladovanje emisij 

plinov

< 24 urnih prekoračitev MIKSO2  

po imisijski postaji
< 24 h 

6 Veliki vrh

1 Šoštanj


SP43-02 Obvladovanje emisij 

prahu
< 60 urnih prekoračitev 2xMEV po 

vsaki VKN
< 60 h

  1,5 h VKN 1

53    h VKN 2

  0    h VKN 3



SP 46-01Odpadki vzdrževalnih, 

strojnih in elektro del

Delež ločeno zbranih  nevarnih 

(str.,elek.) odpadkov
100 % 100  % 

SP 47-02 Olja in maziva Delež ločeno zbranih odpadnih olj 100 % 100 % 
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1 1 .2 RAZVOJ SISTEMA VODENJA

V nadaljnjih letih bomo posvečali pozornost pred-
vsem naslednjim aktivnostim:

ciljno usposabljanje zaposlenih iz integriranega •	
sistema vodenja,
optimiranje stičnih točk med procesi,•	

optimiranje integracije vseh štirih standardov,•	
nadgradnja integriran sistem vodenja z uravnote-•	
ženim sistemom kazalnikov.

Najvišje vodstvo vzpodbuja in podpira nadaljnji ra-
zvoj sistema vodenja ter ga postopno prenaša na zu-
nanje podizvajalce in poslovne partnerje.
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INOVACIJE



12  Inovacije

Inventivna dejavnost v Termoelektrarni Šo-
štanj poteka že od sredine osemdesetih let prej-
šnjega stoletja. Leta 1999 smo inventivno de-
javnost vključili kot samostojen proces SP 10-10.  
 
Inventivna dejavnost v sistem vodenja 

V letu 2008 se je komisija za inventivno dejavnost se-
stala trikrat. Na teh sestankih smo obravnavali:

13 novih predlogov,•	
3 predlogi so bili zaključeni,•	
10 predlogov bo obravnavanih v letu 2009.•	

Predstavnik vodstva za kakovost: 

mag. Jože Borovnik, univ.dipl.inž.str.

180.
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BilTEŠ 2007, Poročilo o proizvodnji, vzdrževanju in ekoloških obremenitvah okolja TE Šoštanj v letu 2007, so s svojimi prispevki oblikovali:

dr. Uroš Rotnik, univ. dipl. inž. str.
mag. Jože Lenart, univ. dipl. inž. str.
mag. Branko Debeljak, univ. dipl. inž. str.
Bojan Brešar, univ. dipl. inž el.
Franc Rosec dipl.inž.str
Aleš Rednjak
Aleš Mihelič univ.dipl.inž.el
Andrej Novak, univ. dipl. inž. rač.
Bojan Mašek, univ. dipl. inž. el.
Boris Repnik, inž. el.
Boštjan Božič, univ. dipl. inž. rač.
Boštjan Menhart, dipl. inž. str.
Damjan Vertačnik, dipl. inž. el.
Danilo Delopst
Davorin Štrukelj, dipl. inž. el.
Dobrivoje Bizimoski
Egon Jurač, univ. dipl. inž. kem.
Franc Poličnik, univ. dipl. inž. el.
mag. Gorazd Stvarnik, univ. dipl. inž. el.
Greta Srnovršnik, ing. kem. tehnologije
Janez Brglez, inž. el.
Janez Jelenko, dipl. inž. str.
mag. Jože Borovnik, univ. dipl. inž. str.
Jurij Skornšek, inž. str.
Majda Čujež, inž. kem. tehnologije
Marko Balažic, dipl. inž. el.
Marko Ojsteršek, varn. inž.
Marko Založnik, inž. str.
mag. Matjaž Dvoršek, univ. dipl. inž. str.
Matjaž Ring, dipl. inž. str.
Mihael Brglez, inž. el.
Milan Vovk, inž. el.
Nikola Vlahović, univ. dipl. inž. str.
Renata Hlastec, ekon.

Sandi Dolšak, univ.dipl. inž. el.
Simon Čremožnik, dipl. varn. inž.
Stane Tepej, univ. dipl. inž. el.
Stane Tinauer, inž. str.
Tomaž Hribar, univ. dipl. inž. str.
mag. Vladimira Lepko, univ. dipl. org.

EIMV Ljubljana

RHMZ Ljubljana

ERICo Velenje:
doc. dr. Boštjan Pokorny, univ. dipl. inž. gozd.
doc. dr. Natalija Špeh, univ. dipl. geog.
Mag.Nives V. Kugonič
mag. Nataša Kopušar, univ. dipl. inž. agr.
mag. Samar Al Sayegh Petkovšek, univ. dipl. biol.
mag. Emil Šterbenk, prof. geog., soc.
mag. Liljana Mljač, univ. dipl. biol.
mag. Andreja Bienelli Kalpič, univ. dipl. biol. 
dr. Helena Poličnik, univ. dipl. biol.
Polona Druks Gajšek, univ. dipl. inž. kem. inž.
Karin Savinek, univ. dipl. biol.
Klemen Kotnik, univ.dipl. geog.
Zoran Pavšek, prof. geog., soc.
Meta Zaluberšek, dipl. inž. zoot.,
Melita Šešerko, univ. dipl. inž. kmet.
spec. Alenka Rošer Drev, univ.dipl.biol.
Anastazija Vrbovšek, dipl.inž.zooteh.
Gabrijela Triglav Brežnik, univ dipl.biol.
Marko Videmšek, gozd.teh
Boris Jakop, kem.teh.
mag. Mojca Bole, univ.dipl.inž.kem.tehn.
Rudi Ramšak, univ.dipl.biol.

Iztok Miklavžina, dipl.inž.fiz
Jelka Flis, univ.dipl.biol.
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