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Leto 2011 v  znamenju pr ičetk a 
gradnje  b lok a  6  in  remonta 
b lok a  5

Leto 2011 si bomo v TEŠ zapomnili predvsem po tem, da 
smo v mesecu marcu, po pridobitvi gradbenega dovoljenja 
za hladilni stolp in glavni tehnološki objekt, aktivno pričeli z 
gradnjo nadomestnega bloka 6, avgusta pa je nadzorni svet 
soglasno sprejel noveliran investicijski program izgradnje na-
domestnega bloka 6 revizija 4. 

V skladu z načrti družbe smo 19. maja  pričeli z  remontom  
bloka 5, ki je zajemal ključna dela kot so menjava generator-
ja, revizija in pregled kotla, kotlovskih naprav, rotorja turbine 
in turbinskih naprav, čistilne naprave, elektro opreme ... Kljub 
iztekajoči življenjski dobi blokov je potrebno dobro skrbeti 
za njihovo tehnološko pripravljenost in zanesljivost. 19. juli-
ja 2011 smo pred vsemi postavljenimi roki uspešno zaključi-
li obsežni remont 345 MW bloka 5, pri katerem je sodelovalo 
več kot 500 domačih in tujih strokovnjakov. Izkazalo se je, da 
znamo v delo vključiti tudi zunanje izvajalce in imeti pri tem 
učinkovit nadzor, na kar smo lahko ponosni, saj je to v veliki 
meri pripomoglo k temu, da so bila dela predčasno in kako-
vostno zaključena.

Proizvodnja električne in toplotne energije je v letu 2011 po-
tekala nemoteno in po načrtih. Leto smo, kljub obsežnemu 

remontu trenutno še največjega bloka 5, uspešno zaključili 
in proizvedli 4.280 GWh električne energije ter tako za 1,52 % 
presegli poslovni načrt.

TEŠ s trenutno inštalirano močjo 779 MW proizvede povpreč-
no tretjino energije v državi, v kriznih obdobjih pa pokriva 
tudi do polovico porabe. Povprečna letna proizvodnja elek-
trične energije se giblje med 3.500 in 3.800 GWh, proizvo-
dnja toplotne energije za daljinsko ogrevanje Šaleške doline 
pa med 400 in 450 GWh. Z daljinskim ogrevanjem, katerega 
dolžina omrežja je več kot 160 km, oskrbujemo okoli 33.000 
prebivalcev. TEŠ skrbi tudi za sistemske storitve (primarno re-
gulacijo, sekundarno regulacijo, rotirajočo rezervo …). 

Življenjska doba se delujočim blokom počasi izteka. Bloki 
so dotrajani, neekonomični, tehnološko zastareli in okoljsko 
manj ustrezni (po letu 2016 pa okoljsko neustrezni), zato gra-
dimo nadomestni 600 MW blok 6, ki bo zagotovil že obstoje-
čo proizvodnjo električne in toplotne energije. Izvajal pa bo 
tudi vse navedene sistemske storitve.

V letu 2011 smo v mesecu maju obeležili 55 let delovanja 
TEŠ. Več kot pol stoletja že skrbimo za proizvodnjo električne 
energije in ustvarjanje svetlobe za vso Slovenijo. TEŠ vsa leta 
delovanja sobiva z lokalnim okoljem in zavedamo se, da to-
vrstno sobivanje, sploh v samih začetkih delovanja TEŠ-a, za 
prebivalce doline ni bilo lahko. Z ekološko sanacijo v 80. letih 

so se okoljske razmere močno izboljšale. Z izgradnjo nado-
mestnega bloka 6 lahko praktično govorimo o nadaljevanju 
ekološke sanacije, kar je za dolino, ki je v preteklosti utrpela 
precejšnjo okoljsko škodo, ključnega pomena. 

Tehnološko, energetsko in ekološko visoko učinkovit blok 
6 bo za proizvodnjo enake količine električne energije kot 
jo proizvedejo obstoječi bloki TEŠ, porabil do 30 odstotkov 
manj premoga na leto, zmanjšali pa se bodo tudi specifični 
izpusti CO

2
, in sicer do 35 odstotkov na leto. Zmanjšanje CO

2
 

predstavlja približno 8 % vseh emisij toplogrednih plinov Slo-
venije. Za najmanj 40 % pa se bodo znižale tudi emisije SO

2
 

in No
x
.

Izgradnja nadomestnega bloka 6 bo omogočala TEŠ-u eko-
nomično poslovanje, v prihodnje pa vlaganje v nove tehno-
logije in v iskanje novih načinov proizvodnje z različnimi viri 
energije.

Zavedam se, da bo vse do leta 2016, ko je predvideno redno 
obratovanje bloka 6, potrebno postoriti še veliko in preseči 
prenekatero oviro, a verjamem, da nam bo s skupnimi mo-
čmi to uspelo doseči.

Mag. Simon TOT, direktor TEŠ
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1 Uvod

Energija je vse, kar nas obdaja.
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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 pre-
moga. Ker ima lignit nizko kurilno vrednost, ga je ekonomično izkoristiti čim bližje nahaja-
lišča. Bilo je nekaj poskusov oplemenitenja premoga, da bi postal privlačnejši za široko po-
trošnjo, kar pa dolgoročno ni uspelo. Ta dejstva so privedla do odločitve, da se na tej loka-
ciji 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 močjo 2 MW. Leta 1934 sta pričela obrato-
vati še dva parna kotla BABCOCK-WILCOX in en turboagregat moči 5,25 MW, tako je bila sku-
pna moč velenjske elektrarne 7,25 MW.

Takoj po drugi svetovni vojni je želel Premogovnik Velenje povečati zmogljivost velenjske 
elektrarne, ki je takrat spadala še pod premogovnik. Pripravili so načrte za blok moči 15 MW 
in za vgradnjo predvideli agregat, ki je že bil zgrajen v Švici in čakal na odpremo v Jugoslavi-
jo. Za pomoč so zaprosili tudi pristojno ministrstvo v Ljubljani, naj podpre omenjeno izgra-
dnjo. Ni poznano zakaj tega agregata ni bilo v Velenje, verjetno pa je vzrok v centralističnem 
odločanju o izgradnji industrijskih objektov, ki je stopilo v veljavo že v začetku leta 1946. 
Tako so v Beogradu odločili, da se poleg premogovnika Velenje zgradi Termoelektrarna Ve-
lenje II. Lokacijska komisija se je sestala 5. junija 1947 v Velenju in določila prostor za gradnjo 
Termoelektrarne Velenje II na osnovi medvojnih nemških načrtov na južnem robu Šaleške 
doline, blizu Šoštanja. Elektrarna naj bi imela moč 4 x 20 MW. Prva dva bloka naj bi začela 
obratovati v letu 1951. Oprema je bila naročena na Češkem, s pripravljalnimi deli pa so priče-
li jeseni leta 1947. Potekala so do pomladi 1950, ko je postalo jasno, da naročene opreme ne 
bo možno dobiti. Gradbišče so za dobri dve leti zaprli, v tem času pa so preprojektirali načr-
tovano elektrarno na zahodno opremo.

V prvi fazi izgradnje sta bila predvidena dva bloka moči 30 MW, kasneje pa še dva bloka 
moči 30 MW. Leta 1952 so stekla prva dela na pomožnih objektih, na regulaciji Pake, na pre-
stavitvi železnice in dovoza na plato 110 kV stikališča. Ko je bila naročena oprema v Švici (ko-
tla pri firmi SULZER Winterthur, turbini pri ESCHER WYSS, generatorja pri ÖRLIKON, merilna 
oprema pa pri SIEMENS Karlsruhe), so stekla tudi dela na glavnem 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 žičnica za do-
voz premoga iz Prelog, cevovod za odplav pepela, pomožni objekti ter upravno poslopje.

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 glav-
ni pogonski objekt, pa tudi za dimnik, črpališče vode in žičnico za dovoz premoga. Gradnja 
druge faze je tako lahko potekala hitreje. Vgrajena sta bila dva kotla firme Sulzer s kapaci-
teto 140 t pare na uro; namesto dveh turbin in generatorjev pa so vgradili le eno turbino in 
generator moči 75 MW. Dobavitelji opreme in izvajalci gradbenih ter montažnih del so bili 
isti kot pri izgradnji I. faze. Prva sinhronizacija bloka 75 MW je bila opravljena 25. novembra 
1960, redna proizvodnja pa se je pričela 6. decembra 1960. Termoelektrarna Šoštanj je z in-
štalirano močjo 135 MW obratovala 12 let. Potrebe po električni energiji so zaradi pospeše-
ne industrializacije rasle vedno hitreje. Poleg tega je okrog leta 1967 nastala tudi kriza v Pre-
mogovniku Velenje. Ta zaradi vse cenejše ponudbe nafte in zemeljskega plina ni mogel pro-
dati vsega premoga. Oba vzroka sta tako pripomogla, da je bila decembra 1968 podpisana 
pogodba za izgradnjo tretje faze Termoelektrarne Šoštanj.

Generalni dobavitelj opreme za tretjo fazo je bila firma KRAFTWERK-UNION iz Erlangena v 
Zvezni republiki Nemčiji v konzorciju s firmo BABCOCK-WILCOX iz Oberhausna. KWU je izde-
lal 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 
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1.2 OPIS IZGRADNJE NAPRAV ZA EKOLOŠKO SANACIJO TEŠ

1969. Vsa gradbena dela in večino montažnih del so opravi-
la domača podjetja. Sodelovala so podjetja Hidromontaža, 
ESO, RŠC, METALNA, GRADIS in druga. Delež domače opre-
me je bil okrog 20 % celotne vrednosti. Prva sinhronizaci-
ja je bila opravljena 15. marca 1972, blok pa je pričel redno 
obratovati 10. maja 1972.

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

Prestavljena je bila tudi deponija premoga, ker prejšnja, 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 premoga.

Že leta 1973 je bil izveden razpis za dobavo opreme blo-
ka 5 z močjo 335 MW. Udeležile so se ga vse pomembnej-
še svetovne firme za proizvodnjo termoblokov. Izbrana je 
bila firma KWU iz Erlangena v konzorciju s firmo SULZER 
iz Winterthura. Pri izgradnji je z 42 % sodelovala tudi do-
mača industrija. Temeljni kamen je bil položen 1. februar-
ja 1975, takoj nato pa smo pričeli z gradbenimi deli. Višek 

montaže je bil leta 1976, izgradnja pa končana 1977, ko so 
bili opravljeni tudi vsi potrebni preizkusi vgrajene opreme 
in naprav. Prva sinhronizacija je bila 25. septembra 1977, 27. 
januarja 1978 pa je pričel blok 335 MW redno obratovati. Pri 
projektiranju, gradnji in montaži opreme na bloku 5 so po-
leg KWU-ja in SULZER-ja sodelovale še domače firme Gra-
dis, Hidromontaža, Brača Kavuric, IMP, IBE, Iskra, Metalna, 
ESO in drugi.

Z izgradnjo bloka 5 je bila dosežena končna moč Termo-
elektrarne Šoštanj s 755 MW na generatorjih oziroma 669 
MW na pragu elektrarne. TEŠ predstavlja enega od stebrov 
preskrbe Slovenije z električno energijo, proizvodnja se je 
večala iz leta v leto. Maksimum je dosegla leta 1983, takrat 
pa so se prvič pokazale tudi negativne posledice v okoli-
ci in začelo se je naslednje obdobje pri gradnji v Šoštanju, 
gradnja naprav za ekološko sanacijo elektrarne Šoštanj.

Poleg ekoloških problemov so se pokazale tudi poškodbe 
na stavbah in betonskih konstrukcijah. Za podaljšanje dobe 
trajanja je bilo treba pričeti intenzivno sanacijo zgradb in 
konstrukcij. Do sedaj so že bili sanirani sledeči objekti: di-

mnik bloka 4, hladilna stolpa bloka 4 in bloka 5, konstruk-
cija transporta premoga od PE 24 do blokov 1 - 4, kotlovski 
bunkerji blokov 1 - 3, dva bunkerja bloka 4, bunker PE 24, 
zgrajeni pa so bili tudi novi elektrofiltri na bloku 5.

Z leti pa so nekatere naprave bile potrebne tehnološke sa-
nacije, ki je potekala paralelno z ekološko sanacijo.

Po 50 letih obratovanja blokov 1 in 2 smo se odločili, da jih 
nadomestimo s sodobnejšimi in okolju prijaznejšimi enota-
mi za proizvodnjo električne energije. Tako smo leta 2006 
pričeli z gradbenimi deli za postavitev dveh plinskih agre-
gatov nazivne moči 2 x 42 MW. Prvi agregat je bil sinhroni-
ziran na omrežje 15. 4. 2008, drugi pa 2. 9. 2008.

S pričetkom obratovanja plinskih enot so bili izpolnjeni po-
goji za ustavitev starejših in okolju manj prijaznih enot. Kot 
prvemu se je to zgodilo bloku 2, ki smo ga 18. 10. 2008 traj-
no zaustavili, 31. 3. 2010 mu je sledil še blok 1. 

Zavedanje, da s proizvodnjo električne in toplotne energi-
je povzročamo vplive na okolje, se je v Termoelektrarni Šo-
štanj pojavilo relativno zgodaj. Prva konferenca s področja 
varstva okolja je bila v okviru Organizacije združenih na-
rodov organizirana šele leta 1972 v Stockholmu, globalno 
gledano se je šele takrat začelo konkretno zavedanje re-
snosti problematike onesnaževanja okolja. V Sloveniji smo 
sprejeli zakon o varstvu zraka leta 1975. Ta zakon, naše la-

stno zavedanje o problematiki ter seveda tudi želja po bolj-
šem jutri, so nas spodbudili, da smo pričeli razmišljati o 
ekološki sanaciji TEŠ-a že davnega leta 1977.

Po letu 1977 smo (najprej le znotraj tehničnih strokovnih 
krogov) pričeli pripravljati prve naravovarstvene ukrepe. 
Širša družba v začetku ni prav nič podpirala teh prizade-

vanj, šele po močnih pritiskih zelene alternative se je usme-
ritev v letu 1987 spremenila.

V TEŠ smo do sedaj dosledno izvajali ekološki sanacijski 
program, sprejet že leta 1987, izvedli pa smo naslednje pro-
jekte:
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• 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, 1990,
• izgradnja aditivnega razžveplanja dimnih plinov za vse 

bloke, 1990,
• izgradnja centralnih silosov kalcijevega karbonata,
• uvedba primarnih ukrepov za zmanjšanje dušikovih 

oksidov na bloku 4, 1991,
• izgradnja zaprtega kroga tehnoloških voda, 1994,
• izgradnja deponije za sadro oziroma stabilizat,

• izgradnja popolnega razžveplanja dimnih plinov blo-
ka 4, 1995,

• izgradnja vseh emisijskih postaj na vseh blokih do leta 
1997,

• izgradnja nove centralne enote ekološkega informacij-
skega sistema, 1998,

• zamenjava elektrofiltrov bloka 5 v letu 1999,
• izgradnja popolnega razžveplanja dimnih plinov blo-

ka 5, 2000,
• izgradnja kanalov dimnih plinov blokov 1-3 do razžve-

plalne naprave bloka 4,
• rekonstrukcija kotla bloka 5 z vgradnjo novih prašnih 

gorilnikov in s tem zmanjšanje emisije NO
x
 na polovi-

co, 2003,

• postavitev protihrupnih sten in komor za zmanjšanje 
emisije hrupa, 2007/08,

• izgradnja recirkulacije dimnih plinov na bloku 5 za 
zmanjšanje emisije NO

x
, 2007,

• izgradnja dveh plinskih enot za proizvodnjo električ-
ne energije in trajna zaustavitev blokov 1 in 2, 2008/10.

Dosedanji kumulativni rezultati vseh blokov v Termoelek-
trarni Šoštanj, ki so podani v spodnji tabeli, dokazujejo, da 
je bila pri projektiranju izbrana ustrezna oprema, da je bilo 
vzdrževanje in posluževanje naprav ves čas obratovanja 

ustrezno in da so vsi bloki obratovali dobro. Tudi če njihove 
rezultate primerjamo z rezultati podobnih blokov v zaho-
dni Evropi, nam ni treba zardevati, posebno še ob upošte-
vanju velike obremenjenosti blokov, ki so letno obratovali 

veliko več ur kot je za termo bloke normalno. Tako ostane 
za vzdrževanje manj časa, obrabe in obremenitve vseh de-
lov pa so bile večje. 

1.3 DOSEDANJI REZULTATI

Proizvodna enota
Obratovalne ure

(ure)

Proizvodnja

gen (MWh)

Razpoložljivost

(%)

  Blok 1** 319.554 7.448.876

 Blok 2* 318.555 7.117.583

Blok 3 335.305 18.313.841 90,9

Blok 4 259.508 56.191.839 87,2

Blok 5 240.367 61.559.452 89,5

PT 51 9.545 316.639 99.3

PT 52 8.488 340.773 98,2

TEŠ skupaj 151.289.003

 * blok 2 je bil 18. 10. 2008 trajno zaustavljen  ** blok 1 je bil 31. 03. 2010 trajno zaustavljen
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Poleg električne energije, ki je osnovni proizvod Termoe-
lektrarne Šoštanj, pa od leta 1969 oziroma 1971 proizva-

jamo tudi toplotno energijo za daljinsko ogrevanje Vele-
nja, Šoštanja in okolice. Do sedaj smo porabnikom oddali:

Oddana energija

(GWh)

Oddana energija

(TJ)

Toplotna postaja 1 5.061,1 18.220,0

Toplotna postaja 2 9.746,1 35.085,9

TEŠ skupaj 14.807,2 53.305,9

1.4  OBRATOVALNE URE BLOKOV V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ

BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 PT 51 PT 52
Leto Dejan. NPPM* Dejan. NPPM Dejan. NPPM Dejan. NPPM Dejan. NPPM Dejan. NPPM Dejan. NPPM

ure ure ure ure 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

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
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BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 PT 51 PT 52

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

ure ure ure ure ure ure ure ure ure ure ure ure ure ure

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

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
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BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 PT 51 PT 52

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

ure ure ure ure ure ure ure ure ure ure ure ure ure ure

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 1.976 788

2009 6.051 4.490 0 0 6.465 4.023 6.378 5.076 8.111 6.301 2.990 2.937

2010 1.908 1.562 0 0 5.720 4.954 7.564 6.006 8.253 6.433 2.475 2.408 2.609 2.547

2011 0 0 0 0 7.503 6.639 7.836 6.346 7.119 5.570 2.104 2.037 2.154 2.110

Vsota: 319.554 318.555 335.305 259.508 240.367 9.545 8.488

*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 proizvodnje. Obratovalne ure pri polni moči so 
merilo dejanske obremenjenosti bloka, odvisne pa so predvsem 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   E lekt r ična energi ja

Leto Generator Generator Generator Generator Generator Generator Generator Prag Proizvodnja Delež Poraba

1 2 3 4 5 PT 51/52 TEŠ TEŠ v RS TEŠ-P premoga

(MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) v RS (%) (ton)

1956 104.214 62.701 166.915 152.228 1.703.623 8,9 223.442

1957 184.293 173.874 358.167 326.652 2.080.579 15,7 436.101

1958 169.613 173.219 342.832 311.309 2.297.919 13,5 408.667

1959 206.983 165.175 372.158 338.127 2.201.061 15,4 455.458

1960 106.268 130.710* 6.278 243.267* 217.927 2.425.978 9 305.347

1961 146.375 121.981 464.801 733.156 675.128 2.952.609 22,9 856.509

1962 178.568 181.067 425.446* 785.081* 756.899 3.000.474 25,2 996.832
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Leto Generator Generator Generator Generator Generator Generator Generator Prag Proizvodnja Delež Poraba

1 2 3 4 5 PT 51/52 TEŠ TEŠ v RS TEŠ-P premoga

(MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) v RS (%) (ton)

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

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

1965 181.748 174.768 418.163 774.679 708.474 3.321.020 21,3 925.083

1966 179.157 173.355 474.028 826.540 744.380 3.286.067 22,7 956.288

1967 193.762 202.219 518.624 914.605 834.070 3.413.058 24,4 1.069.133

1968 210.327 191.886 496.598 898.811 817.618 3.681.325 22,2 1.078.256

1969 191.151 194.630 445.666 831.447 753.911 4.323.669 17,4 992.753

1970 183.964 184.938 481.171 850.073 763.224 4.570.048 16,7 1.038.652

1971 209.944 205.922 520.216 936.082 837.920 4.142.406 20,2 1.154.650

1972 165.744 148.600 460.195 881.817 1.656.356 1.479.802 5.107.742 29 1.940.965

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

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

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

1976 186.996 188.886 448.920 2.008.753 2.833.555 2.585.828 6.347.667 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 26 3.212.200

1992 73.374 134.322 241.168* 1.276.366* 1.602.317* 3.327.547* 2.990.097 10.974.000 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 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 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 31,9 3.665.368
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Leto Generator Generator Generator Generator Generator Generator Generator Prag Proizvodnja Delež Poraba

1 2 3 4 5 PT 51/52 TEŠ TEŠ v RS TEŠ-P premoga

(MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) v RS (%) (ton)

1996 70.064 53.957 361.111 1.097.002 1.599.989 3.182.123 2.820.162 9.270.300 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 33,2 3.951.925

2008 159.270 61.459 177.673 1.694.311 2.176.105 89.779 4.268.854 3.850.064 12.371.000 31,1 3.911.015

2009 134.687 0 301.708 1.395.792 2.173.819 238.288 4.244.293 3.752.988 12.644.000 29,7 3.822.949

2010 43.858 0 280.033 1.692.123 2.235.512 209.016 4.460.541 3.946.328 12.611.500 31,3 3.951.380

2011 0 0 374.524 1.795.790 1.935.073 174.953 4.280.340 3.778.665 11.979.000 31,5 3.901.721

Vsota: 7.448.876 7.117.583 18.313.842 56.191.839 61.559.452 503.020 151.343.664 135.598.534 439.281.265 30.8 164.864.605

*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 proizvo-
dnja 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

2009 29,3 105,3 359,4 1.293,7 388,6 1.399,1
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Leto Toplotna postaja 1 Toplotna postaja 2 Skupaj TEŠ

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

2010 58,8 211,6 348,3 1.254,0 407,1 1.465,6

2011 56,8 204,3 310,7 1.118,5 367,5 1.322,8

SKUPAJ 5.061,1 18.220,0 9.746,1 35.085,9 14.807,2 35.306,0

1.6  OBRATOVALNA RAZPOLOŽLJIVOST BLOKOV PO UCPTE V %

BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 PT 51 PT 52 Začetek obratovanja

Leto Dejan. Kumul. Dejan. Kumul. 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
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BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 PT 51 PT 52 Začetek obratovanja

Leto Dejan. Kumul. Dejan. Kumul. Dejan. Kumul. Dejan. Kumul. Dejan. Kumul. Dejan. Kumul. Dejan. Kumul.

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

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 99,00 99,00 98,10 98,10
PT 51: 10.06.2008

PT 52: 01.10.2008

2009 99,80 92,67 - - 99,80 90,59 99,90 86,83 99,50 89,49 100,00 99,50 98,90 98,50

2010 100 92,81 - - 100 90,76 95,20 87,04 99,70 89,90 99,90 99,63 97,60 98,20

2011 - - - - 97,60 90,90 94,90 87,22 78,90 89,48 98,30 99,30 98,10 98,18
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Razpoložljivost blokov po UCPTE je razmerje med možno 
proizvodnjo in teoretično možno proizvodnjo.
Teoretično možna proizvodnja je produkt nazivne moči 
bloka in celotnega časa v letu. To je tista energija, ki bi jo 

blok proizvedel, če bi celo leto neprekinjeno obratoval 
z nazivno močjo. Možna proizvodnja je manjša od teo-
retično možne za tisto energijo, ki je blok ni mogel pro-

izvesti zaradi izpadov, oskrbe ali remontov. Če je blok 
v rezervi, se mu obratovalna razpoložljivost ne manjša.

1.7 LASTNOSTI GORIVA V OBDOBJU 1980 – 2011

Termoelektrarna Šoštanj je največji porabnik premoga v 
Sloveniji. Kvaliteto premoga spremljamo redno. Dnevno 
jemljemo vzorce goriva (od leta 2005 to poteka s pomo-
čjo avtomatske vzorčevalne naprave; prej je zbiranje in je-
manje vzorcev potekalo ročno) zaradi določanja vsebnosti 
vlage, pepela ter kurilnosti premoga. V kemijsko tehnolo-
škem laboratoriju RTCZ Trbovlje, pa preskušajo vzorce na 
elementarno sestavo. Prva definira vsebnost vlage, pepe-
la, 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 podajalo 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 laboratorijskih 
poročil, predstavljali pa so dragocen vir za tehnološke in 
ekološke študije. Problematična je bila le dostopnost po-
datkov 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 nekaj najosnovnejših stati-
stičnih obdelav. Baza se redno dopolnjuje, osnovne podat-
ke pa bomo objavljali tudi v letnem tehničnem poročilu. 
Seveda bodo v poročilu podane le najosnovnejše vredno-
sti premoga, predvsem zaradi spremljanja trendov ter oce-
ne ekoloških vplivov.

Za ocenjevanje lastnosti goriva v tehnološkem smislu je 
pomembnejša tehnična analiza kot pa elementarna sesta-
va, zato je primerno, da tehnične 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



b
il
TE

Š
 
2
0
1
1
 
|
 
2
2

Leto Vlaga Pepel Gorljivo Hd S cel C

% % % MJ/kg % %

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

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

2009 36,86 15,63 47,52 10,9 1,55 31,12

2010 36,58 14,34 49,09 11,1 1,48 31,63

2011 36,47 14,98 48,55 11,1 1,58 31,51

2 Proizvodnja
električne 

energije



2 Proizvodnja
električne 

energije

Veselje nas polni z energijo.
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2  PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
2.1  ELEKTROENERGETSKE RAZMERE V SLOVENIJI V LETU 2011

2 .1 .1  Splošno o 
e lekt roenergetsk ih  razmerah

Da je gospodarska kriza, ki je zaznamovala leto 2009, neko-
liko popustila, se je tudi v letu 2011 odražalo v nekoliko ve-
čjem povpraševanju po električni energiji. Tako je bilo leta 
2011 iz prenosnega omrežja skupno prevzetih 12,60 TWh 
električne energije, kar je bilo za 4,3 % več kot leta 2010, sicer 
pa za 2,1 % manj od prvotnih bilančnih napovedi. Povečanje 
odjema je bilo opaziti skoraj pri vseh neposrednih odjemal-
cih, katerih skupni odjem se je v primerjavi z letom 2010 zve-
čal za 36,9 %, medtem ko je bil odjem distribucije, v primer-
javi z letom prej, večji za 0,5 %.

Proizvajalci so v letu 2011 v PO oddali nekoliko manj elek-
trične energije kot leto prej in sicer 14 milijard 143,6 mili-
jonov kWh (-2,6 %). HE izjemne proizvodnje iz let 2009 in 
2010 niso ponovile (-20,9 %), TE pa so ostale skoraj na lan-
skem nivoju (-0,2 %). Povečan odjem iz PO in manjša proi-
zvodnja HE se je odražal v manjši oddaji električne energi-
je v tujino. V tujino je bilo oddanih 8 milijard 297,8 milijonov 
kWh električne energije, kar je 22,6 % manj kot v letu 2010. 
 (vir: ELES)

2 .1 .2   Pro iz vodnja  e lekt r ične 
energi je  v  TE  Šoštanj

Proizvodnja električne energije leta 2011 v TE Šoštanj je 
znašala 3.779 GWh in je bila od poslovnega načrta (3.722 
GWh na pragu) večja  za 1,52 % ali 57 GWh. Predvideno pro-
izvodnjo smo presegli na blokih 1-3 za 19 %, na bloku 5 za  
4 %, plinski enoti pa sta proizvedli 1 % več od načrtovane-
ga. Blok 4 je proizvedel 4 % manj od načrtovanega. Dose-
žena proizvodnja je četrta najvišja v zgodovini TE Šoštanj, 
kljub dejstvu, da je bil opravljen zelo obsežen remont na 
bloku 5. Najvišja je bila leta 1983, ko je bilo, sicer v drugačni 
sestavi proizvodnih enot, proizvedeno 4.076 GWh.

V letu 2011 je bila kvaliteta dobavljenega premoga iz Pre-
mogovnika Velenje spremenljiva, v povprečju pa primerlji-
va s kvaliteto v letu 2010. Povprečna kurilna vrednost doba-
vljenega premoga iz PV je znašala 11.051 kJ/kg. 

2 .1 .3   Pro iz vodnja  toplotne 
energi je  v  TE  Šoštanj

V TE Šoštanj smo v letu 2011 proizvedli 367,5 GWh toplotne 
energije za ogrevanje, kar je 52 GWh ali 12,3 % manj od pla-
niranih količin. Pri tem smo pokrili vse potrebe po toplotni 
energiji, tako da oskrba porabnikov ni bila motena. Vzrok 
za kar precej manjšo proizvodnjo od načrtovane, je v neko-
liko višjih zunanjih temperaturah od dolgoletnega povpre-
čja, še posebej v zimskih mesecih.
 

2 .1 .4   V loga TE  Šoštanj  v 
e lekt roenergetsk em s is temu 
S loveni je

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

Precejšen del teh nalog je prevzela Termoelektrarna Šo-
štanj. Blok 4 in blok 5 sta opremljena z regulatorjem moči, 
ki ga upravlja mrežni regulator direktno iz Maribora s po-
močjo impulzov. S tem se prilagajamo dnevnemu diagra-
mu porabe. Moč blokov 1, 2 in 3 spreminjamo na osnovi 
dnevnega plana obratovanja. Pokrivamo torej trapezno in 
konično področje obremenitev, drugače bi lahko rekli, da 
proizvajamo najkvalitetnejšo električno energijo. Tudi velik 
del rotirajoče rezerve pade na TE Šoštanj. Posledica je se-
veda manjša povprečna obremenitev blokov, manjša letna 
proizvodnja in slabša delovna izkoriščenost naših blokov. 

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

(združenje, v katerem je Slovenija enakopravna članica od leta 1991).
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Proizvodnja električne energije v Sloveniji po mesecih v 2011

Poraba električne energije v Sloveniji na prenosnem omrežju od 2001 do 2011
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Poraba električne energije v Sloveniji po mesecih v letu 2011
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2 .1 .5   Tabelar ičn i  pregled pro iz vodnje,  porabe in  i zmenjave e lekt r ične energi je  v  letu  2011 in 
pr imer java  z  letom 2010 v  S loveni j i

 
REALIZACIJA EEB EEB REALIZACIJA 2011

2010

GWh

2011

GWh

2011

GWh

J. -D.

GWh

2011

%

EEB 2011

%

EEB 2011

GWh

1. SEL 382,3 259,7 313 313 -32,1 -17,0 -53,3

2. HESS 320,0 194,8 274 274 -39,1 -28,9 -79,2

3. SEL + HESS (SAVA) (1+2) 702,2 454,5 587 587 -35,3  -22,6 -132,5

4. DEM (DRAVA) 2.827,5 2.415,8 2.349 2.349  -14,6 2,8 66,8

5. SENG (SOCA) 718,7 491,2 757 757 -31,7  -35,1 -265,8

6. HE (3+4+5) 4.248,5 3.361,5 3.693 3.693 -20,9 -9,0 -331,5

7. NE KRŠKO (100%) 5.370,7 5.898,7 5.900 5.900  9,8 -0,0  -1,3

8. ŠOŠTANJ 1,3,PT (a) 354,7 444,3 429 429 25,3 3,6 15,3

9. ŠOŠTANJ 4 (a) 1.526,4 1.572,2 1.661 1.661 3,0 -5,3 -88,8

10. ŠOŠTANJ 5 (a) 2.011,4 1.704,2 1.582 1.582 -15,3 7,7 122,2

11. TE ŠOŠTANJ SKUPAJ (8+9+10) 3.892,6 3.720,6 3.672 3.672 -4,4 1,3 48,6
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12. TRBOVLJE 4 516,6 671,5 580 580 30,0 15,8 91,5

13. TRBOVLJE plin 0,0 0,0  0 0 -  -  0,0

14. TE TRBOVLJE SKUPAJ (12+13) 516,6 671,5 580 580 30,0 15,8 91,5

15. TE-TO LJUBLJANA 384,9 387,8 389 389 0,8 -0,3 -1,2

16. TE BRESTANICA 1,0 6,8 100 100 574,8 -93,2 -93,2

17. PROIZVODNJA OVE in SPTE 112,3 96,6  /  /  -14,0  --  --

18. TE (11+14+15+16) 4.795,1 4.786,7 4.741 4.741 -0,2 1,0 45,7

19. TE + NEK (7+18) 10.165,8 10.685,4 10.641 10.641 5,1 0,4 44,4

20. PROIZVAJALCI SLO oddaja v PO (6+17+19) 14.526,6 14.143,6 14.334 14.334 -2,6 -1,3 -190,4

21. PREVZEM IZ TUJINE (b) 8.625,4 7.036,6  /  / -18,4  --  --

A. SKUPAJ ODDAJA V PO (20+21) 23.152,0 21.180,2  /  /  -8,5  --  --

1. KIDRIČEVO (c) 623,2 1.110,5 1.153 1.153 78,2 -3,7 -42,5

2. RUŠE 77,8 68,6 87 87 -11,8 -21,1 -18,4

3. ŠTORE 152,4 167,2 148 148 9,7 13,0 19,2

4. RAVNE (c) 149,0 166,4 116 116 11,6 43,4 50,4

5. JESENICE (c) 396,3 402,0 338 338 1,4 18,9 64,0

6. NEPOSREDNI ODJEMALCI (1+2+3+4+5) 1.398,7 1.914,7 1.842 1.842 36,9 3,9 72,7

7. ELEKTRO CELJE 1.904,0 1.929,4 1.931 1.931 1,3 -0,1 -1,6

8. ELEKTRO GORENJSKA 912,2 934,8 915 915 2,5 2,2 19,8

9. ELEKTRO LJUBLJANA 4.022,7 3.951,9 4.054 4.054 -1,8 -2,5 -102,1

10. ELEKTRO MARIBOR 2.084,2 2.054,1 2.100 2.100 -1,4 -2,2 -45,9

11. ELEKTRO PRIMORSKA 1.521,3 1.624,4 1.566 1.566 6,8 3,7 58,4

12. PREVZEM DISTRIBUCIJ iz PO (7+8+9+10+11) 10.444,4 10.494,6 10.566 10.566 0,5 -0,7 -71,4

13. CHE Avče (črpanje) 245,1 193,1 460 460 -21,2 -58,0 -266,9

14. ODJEMALCI SLO prevzem iz PO (6+12+13) 12.088,2 12.602,4 12.868 12.868 4,3 -2,1 -265,6

15. ODDAJA V TUJINO (b) 10.716,9 8.297,8  /  /  -22,6 --  --

B. SKUPNI PREVZEM iz PO (14+15) 22.805,1 20.900,2 / / -8,4  -- --

C. IZGUBE PRENOSA (d)(A-B) 346,9 280,0 257 257 -19,3 9,0 23,0

Oddaja v PO po skupinah

HSE (DEM, SENG, HESS, TET, TEŠ) 8.275,4 7.493,9 7.632 7.632 -9,4 -1,8 -138,1

GEN (SEL, TEB, 50% NEK) 3.068,6 3.215,9 3.363 3.363 4,8 -4,4 -147,1

OPOMBE: (a) ... obratovalni podatek, TE ŠOŠTANJ SKUPAJ pa je obračun-

ski podatek na pragu (blok 1 zaustavljen v marcu 2010)

(b) ... upoštevane so izračunane mejne virtualne merilne točke

(c) ... na lokaciji je proizvodnja OVE in SPTE

(d) ... upoštevan je slovenski delež izgub na mejnih daljnovodih
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2.2  PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V TE ŠOŠTANJ

V TE Šoštanj smo v letu 2011 proizvedli 3.779 GWh električne energije, kar je 56,7 GWh ali 1,52 % več od poslovnega načrta in 4,24 % manj kot v letu 2010. Manjša proizvodnja od lanske je za-
radi obsežnega remonta bloka 5 v letu 2011. 

2 .2 .1   Mesečna neto pro iz vodnja  v  letu  2011 in  pr imer java  z  letom 2010

BLOK 3 BLOK  4 BLOK  5 BLOKI 3-5
Mesec 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010

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

1 30,0 42,8 70,2 142,7 123,7 115,3 169,0 177,6 95,2 341,7 344,1 99,3

2 25,2 38,8 64,9 125,1 78,8 158,8 159,4 151,6 105,1 309,7 269,3 115,0

3 33,6 39,2 85,7 148,4 141,5 104,8 167,8 178,2 94,1 349,8 359,0 97,4

4 25,9 25,9 100,2 138,7 114,8 120,9 182,7 174,2 104,9 347,3 314,9 110,3

5 30,1 13,6 221,7 116,2 135,4 85,8 114,9 146,1 78,7 261,3 295,0 88,6

6 30,9 17,8 173,9 139,8 118,8 117,6 -3,2 165,0 - 167,5 301,6 55,5

7 27,2 19,8 137,6 122,0 132,5 92,1 91,2 165,7 55,0 240,4 318,0 75,6

8 31,4 -0,4 - 133,2 126,2 105,6 176,3 153,0 115,3 340,9 278,8 122,3

9 31,3 23,3 134,4 139,7 119,0 117,4 184,0 150,8 122,0 355,0 293,1 121,1

10 15,3 23,5 64,9 116,9 152,3 76,7 138,4 180,8 76,5 270,5 356,6 75,9

11 24,4 15,8 154,5 136,1 130,8 104,1 164,8 149,2 110,5 325,3 295,7 110,0

12 26,7 26,7 99,9 114,9 115,7 99,3 153,6 169,7 90,5 295,2 312,1 94,6

Plinska enota PT 51 Plinska enota PT 52 Plinski enoti PT 51 + PT 52 Σ TEŠ
Mesec 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010

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

1 10,0 11,4 87,6 10,2 9,2 110,8 20,2 20,6 98,0 10,0 11,4 87,6

2 10,8 11,9 90,8 10,9 12,2 90,0 21,8 24,1 90,4 10,8 11,9 90,8

3 12,8 13,8 92,6 12,8 13,6 93,6 25,5 27,4 93,1 12,8 13,8 92,6

4 6,2 5,8 107,0 5,8 3,2 180,1 11,9 9,0 133,1 6,2 5,8 107,0
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Plinska enota PT 51 Plinska enota PT 52 Plinski enoti PT 51 + PT 52 Σ TEŠ
Mesec 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010

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

5 8,0 3,7 217,4 8,0 5,1 157,2 16,0 8,8 182,4 8,0 3,7 217,4

6 0,0 2,8 0,0 0,5 9,5 5,2 0,5 12,2 4,0 0,0 2,8 0,0

7 0,2 5,5 4,2 1,5 5,1 28,7 1,7 10,6 16,0 0,2 5,5 4,2

8 3,6 4,2 85,5 3,5 2,3 154,2 7,1 6,5 109,5 3,6 4,2 85,5

9 5,6 9,3 59,9 6,7 11,8 56,7 12,3 21,1 58,1 5,6 9,3 59,9

10 2,1 14,1 15,0 10,6 13,6 78,0 12,7 27,6 45,9 2,1 14,1 15,0

11 15,3 13,3 115,3 8,4 14,9 56,2 23,7 28,2 84,1 15,3 13,3 115,3

12 10,9 5,4 200,8 9,8 6,5 150,0 20,7 12,0 173,1 10,9 5,4 200,8

2.3  DOSEŽENA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V LETU 2011 IN 
PRIMERJAVA Z LETOM 2010

2011 2010 2011/2010
BLOK 3

GWh na generatorju 374,5 323,9 115,6

GWh na pragu 332,0 286,7 115,8

GWh lastna raba 42,6 37,1 114,6

GWh po planu 278,0 263,0 105,7

Realizacija plana (%) 119,4 109,0 109,5

Lastna raba (%) 11,4 11,5 99,1

BLOK 4

GWh na generatorju 1795,8 1692,1 106,1

GWh na pragu 1573,7 1489,5 105,6

GWh lastna raba 222,1 202,6 109,6

GWh po planu 1645,0 1517,0 108,4

Realizacija plana (%) 95,7 98,2 97,4

Lastna raba (%) 12,4 12,0 103,3
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2011 2010 2011/2010

BLOK 5

GWh na generatorju 1935,1 2235,5 86,6

GWh na pragu 1698,8 1961,9 86,6

GWh lastna raba 236,3 273,6 86,4

GWh po planu 1627,0 1820,0 89,4

Realizacija plana (%) 104,4 107,8 96,9

Lastna raba (%) 12,2 12,2 99,8

BLOKI 3 – 5

GWh na generatorju 4105,4 4251,5 96,6

GWh na pragu 3604,5 3738,2 96,4

GWh lastna raba 500,9 513,3 97,6

GWh po planu 3550,0 3600,0 98,6

Realizacija plana (%) 101,5 103,8 97,8

Lastna raba (%) 12,2 12,1 101,1

PT 51

GWh na generatorju 85,9 101,6 84,6

GWh na pragu 85,5 101,1 84,6

GWh lastna raba 0,4 0,4 85,3

GWh po planu 81,0 103,0 78,6

Realizacija plana (%) 105,6 98,2 107,6

Lastna raba (%) 0,4 0,4 100,9

PT 52

GWh na generatorju 89,0 107,4 82,9

GWh na pragu 88,6 107,0 82,9

GWh lastna raba 0,4 0,5 83,7

GWh po planu 91,0 103,0 88,3

Realizacija plana (%) 97,4 103,8 93,8

Lastna raba (%) 0,4 0,4 101,0

PT 51 + PT 52

GWh na generatorju 175,0 209,0 83,7

GWh na pragu 174,2 208,1 83,7

GWh lastna raba 0,8 0,9 84,5

GWh po planu 172,0 206,0 83,5

Realizacija plana (%) 101,3 101,0 100,2

Lastna raba (%) 0,4 0,4 100,9
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2.4  IZKORIŠČENOST IN RAZPOLOŽLJIVOST PROIZVODNIH BLOKOV V %

2011 2010 2011/2010

(%)

BLOK 3

Izkoriščenost možne proizvodnje 51,8 31,2 166,1

Izkoriščenost kapacitet 50,5 31,2 162,1

Razpoložljivost blokov 97,6 100,0 97,6

Rezerve proizvodnje blokov 48,2 68,8 70,1

BLOK 4

Izkoriščenost možne proizvodnje 69,2 66,3 104,3

Izkoriščenost kapacitet 65,3 61,8 105,6

Razpoložljivost blokov 94,4 93,2 101,3

Rezerve proizvodnje blokov 30,8 33,7 91,5

BLOK 5

Izkoriščenost možne proizvodnje 71,2 65,4 108,9

Izkoriščenost kapacitet 56,2 64,9 86,6

Razpoložljivost blokov 78,9 99,2 79,5

Rezerve proizvodnje blokov 28,8 34,6 83,2

BLOKI 3 – 5

Izkoriščenost možne proizvodnje 68,0 60,7 112,1

Izkoriščenost kapacitet 56,8 58,9 96,4

Razpoložljivost blokov 83,4 97,0 86,0

Rezerve proizvodnje blokov 32,0 39,3 81,3
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3 Proizvodnja 
toplotne energije 

v letu 2011



3 Proizvodnja 
toplotne energije 

v letu 2011

Razmišljanje ustvarja energijo.
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3 PROIZVODNJA TOPLOTNE ENERGIJE V LETU 2011
3.1  PREGLED PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE PO MESECIH

TP 1 TP 2 SKUPAJ

Mesec 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010

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

1 10,4 19,3 53,9 49,0 47,9 102,3 59,3 69,9 84,9

2 6,4 15,6 41,3 47,3 39,2 120,6 53,7 54,9 97,8

3 6,8 9,4 73,1 38,4 38,7 99,1 45,2 47,8 94,5

4 0,0 0,0 - 23,2 30,7 75,7 23,2 24,9 93,3

5 6,8 0,0 - 11,2 19,5 57,7 18,0 16,2 111,6

6 11,7 0,0 - 0,0 12,3 - 11,7 12,5 93,5

7 5,2 1,8 287,3 5,0 8,0 62,8 10,2 10,9 93,7

8 0,0 0,0 - 10,2 10,9 93,1 10,2 10,5 96,8

9 0,0 0,0 - 10,6 18,5 57,2 10,6 13,0 81,6

10 3,8 0,0 - 26,3 34,2 77,0 30,1 29,6 101,5

11 3,0 3,1 96,2 42,0 37,4 112,5 45,0 41,9 107,4

12 2,6 9,7 26,9 47,4 51,1 92,9 50,0 56,3 88,8

TP 1 TP 2 SKUPAJ

Mesec 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010

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

1 37,4 69,4 53,9 176,2 172,3 102,2 213,6 251,8 84,8

2 23,2 56,0 41,4 170,3 141,3 120,6 193,5 197,8 97,8

3 24,7 33,7 73,2 138,1 139,3 99,1 162,8 172,2 94,5

4 - - - 83,7 110,5 75,8 83,7 89,6 93,4

5 24,5 - - 40,5 70,2 57,7 65,0 58,2 111,7

6 42,2 - - - 44,2 - 42,2 45,1 93,6

7 18,8 6,5 287,4 18,1 28,8 62,8 36,9 39,4 93,7

8 - - - 36,6 39,3 93,1 36,6 37,8 96,8

9 - - - 38,2 66,7 57,2 38,2 46,8 81,6
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TP 1 TP 2 SKUPAJ

Mesec 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010 2011 2010 2011/2010

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

10 13,5 - - 94,7 123,0 77,0 108,3 106,6 101,6

11 10,7 11,1 96,1 151,3 134,5 112,5 162,0 150,9 107,4

12 9,4 34,8 27,0 170,8 183,8 92,9 180,2 202,8 88,8

3.2  LETNI PREGLED PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE

2011 2010 2011/2010

Proizvodnja toplote GWh (%)

TJ 367,4 407,1 90,3

Planirana proizvodnja toplote GWh 1.323 1.466

TJ 419,0 415,0 101,0

Realizacija plana % 1.508 1.494

0ddana tehnološka voda 103m3 88 98 89,4

Planirana poraba tehnološke vode 103m3 37,2 33,5 111,2

Poraba premoga 103 t 26,5 26,5 100,0

Poraba primarne energije TJ 114,8 125,9 91,2

Izkoriščenost instaliranih kapacitet % 1.256,7 1.392,3 90,3

Razpoložljivost toplotnih postaj % 21,5 23,8 90,3

Realizacija 0

plan
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4 Dobava in poraba 
goriv v letu 2011



4 Dobava in poraba 
goriv v letu 2011

Vesolje je prostor, v katerem deluje energija.
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4 DOBAVA IN PORABA GORIV V LETU 2011
4.1 PORABA PREMOGA

2011 2010 2011/10

Poraba premoga 103 t 3.901,72 3.951,38 98,7

Dobavljena energija v premogu TJ 43.118,98 43.847,39 98,3

Toplot. vredn. porabljenega premoga kJ/kg 11.051 11.097 99,6

Planirana dobava premoga 103 t 3.612,11 3.722,25 97,0

Planirana energija premoga TJ 41.900,50 43.178,07 97,0

Plan. topl. vrednost. dobav. premoga kJ/kg 11000 10700 102,8

Dobava po količini % 108,0 106,2 101,8

Dobava po energ. vrednosti % 102,9 101,6 101,3

4 .1 .1  K ol ič ina  premoga

V letu 2011 je TE Šoštanj proizvedla iz premoga 4.1405,387 
GWh električne energije, izmerjene na sponkah generator-
jev in 367,450 GWh toplotne energije. Za to proizvodnjo je 
bilo porabljenih 3.901.721 ton premoga s povprečno kuri-
lno vrednostjo 11.051 kJ/kg.

Za proizvodnjo električne in toplotne energije je bilo tako 
porabljenih 43.118.984 GJ toplote iz premoga.

V letu 2011 so v Premogovniku Velenje izkopali 4.066.278 
ton premoga. Dobava je precej nihala (od 188.328 t v juliju 
do 490.864 t v oktobru) in v glavnem ni bila uravnotežena s 
porabo. Tako se je količina premoga na deponiji s 360 tisoč 
ton na začetku leta, do novembra povečala na 551 tisoč 
ton, do konca leta pa se je zmanjšala na 456 tisoč ton. 

Največja poraba premoga v TE Šoštanj je bila v mesecu 
septembru in sicer 394 tisoč ton, najmanjša pa v juniju, 188 
tisoč ton, ko je potekal obsežen remont na bloku 5.

Na deponiji premoga je bilo opravljenega veliko dela s 
težko gradbeno mehanizacijo, zaradi doriva oziroma odri-
va premoga in preprečitve samovžiga premoga. Prerinjen-
ih je bilo več kot 2 milijona ton premoga.

4 .1 .2  Kva l i teta  porabl jenega 
premoga

V letu 2011 je bila kvaliteta dobavljenega premoga iz Pre-
mogovnika Velenje primerljiva s kvaliteto leta 2010 (11.097 
kJ/kg). Povprečna kurilna vrednost dobavljenega premoga 
iz PV je znašala 11.051 kJ/kg. 

Povprečni odstotek pepela v premogu je znašal 14,34 % in 
vlage 36,58 %. 
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PREMOG GORLJIVO PEPEL VLAGA KURILNOST ENERGIJA

mesec ton % % % kJ/kg GJ

januar 352.969 49,67 13,84 36,49 11.372 4.014.027

februar 326.577 48,67 15,89 35,44 11.135 3.636.246

marec 352.308 50,06 14,77 35,17 11.494 4.049.274

april 348.598 50,22 14,22 35,56 11.439 3.987.709

maj 265.932 50,05 14,62 35,33 11.471 3.050.442

junij 187.549 50,42 13,28 36,30 11.622 2.179.751

julij 274.094 49,76 13,57 36,67 11.397 3.123.962

avgust 370.493 49,78 13,43 36,79 11.422 4.231.723

september 394.060 47,31 15,58 37,11 10.700 4.216.263

oktober 322.524 45,88 16,79 37,33 10.373 3.345.396

november 357.573 46,62 15,55 37,83 10.540 3.768.914

december 349.044 45,06 17,28 37,66 10.072 3.515.277

SKUPAJ 3.901.721 48,55 14,98 36,47 11.051 43.118.984

4.2 PORABA PLINA

V letu 2011 smo v TE Šoštanj iz zemeljskega plina proizvedli 174,953 GWh električne energije na sponkah generatorja. Za proizvodnjo te količine električne energije smo porabili 51.028.083 
Sm3 zemeljskega plina.

4.3 BILANCA GORIV IN TOPLOTE V 2011

TON kJ/kg GJ

PORABA PREMOGA

Blok  3 399.749 11.124 4.446.969

Blok  4 1.699.679 11.084 18.839.233

Blok  5 1.802.293 11.004 19.832.782

BLOK   3-5 3.901.721 11.051 43.118.984
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TON kJ/kg GJ

PORABA TEK. GORIVA

Blok  3 65,7 42.600 2.798

Blok  4 289,8 42.600 12.344

Blok  5 182,8 42.600 7.788

PT 52 32,9 42.600 1.400

BLOK 3-5 571,3 42.600 24.330

PORABA PLINA Sm³

PT 51 25148910 34.080 857.075

PT 52 25879173 34.080 881.962

PT 51 + PT 52 51028083 34.080 1.739.037

DEJANSKA PORABA TOPLOTE

Blok  3 4.449.767

Blok  4 18.851.577

Blok  5 19.840.570

PT 51 857.075

PT 52 883.362

BLOK   3-5 44.882.351

5 Proizvodnja 
toplotne energije 

v letu 2011



5 Proizvodnja 
toplotne energije 

v letu 2011

Čas je edina oblika energije, ki ni obnovljiva.
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5  EKOLOŠKE OBREMENITVE OKOLJA
5.1 EMISIJE V LETU 2011

5 .1 .1  Zak onsk i  ok v i r

V letu 2005 je bila sprejeta Uredba o mejnih vrednostih 
emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 
73/05) in v letu 2007 Uredba o dopolnitvi Uredbe o mej-
nih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav  
(Ur. l. RS, št. 92/07) (v nadaljevanju Uredba), ki povzema vse-
bino Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2001/80/ES 
o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih 
kurilnih naprav (UL L 309, 27/11/2001 in L 319, 13/11/2002). 
Ostala področja, ki se nanašajo na emisije snovi v zrak iz ve-
likih kurilnih naprav in jih Uredba ne ureja, pokriva Ured-
ba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževa-
nja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09). Segment obratovalne-
ga monitoringa, ki določa zahteve s področja spremljanja 
onesnaževanja zunanjega zraka, ureja Pravilnik o prvih me-
ritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz 

nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo 
izvajanje (Ur. l. RS 105/2008). 

Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih 
kurilnih naprav, definira velike kurilne naprave kot naprave, 
ki so namenjene proizvodnji energije in katerih vhodna to-
plotna moč (v nadaljevanju VTM) je večja ali enaka 50 MW. 
Za eno veliko kurilno napravo se šteje tudi več kurilnih na-
prav (kotlov), ki odvajajo dimne pline skozi skupen odvo-
dnik, pri čemer je njena VTM enaka seštevku vhodnih to-
plotnih moči posameznih naprav. Pripadajoče mejne vre-
dnosti emisij (v nadaljevanju MVE), so določene na osnovi 
dobljenega seštevka.

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, je 16. 
4. 2010 izdalo TE Šoštanj Delno okoljevarstveno dovoljenje 
št. 35407-95/2006-30, ki med drugim opredeljuje:

• zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak,
• dopustne vrednosti emisij snovi v zrak in
• obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega moni-

toringa in poročanje o emisijah snovi v zrak, kot jih do-
ločajo z evropsko zakonodajo harmonizirani slovenski 
okoljski predpisi in jih je TE Šoštanj upoštevala in izpol-
njevala že leta pred izdajo Dovoljenja.

Osnovne karakteristike, to je vhodne toplotne moči, vrste 
goriv, ki jih uporabljajo in oznake velikih kurilnih naprav 
z oznakami odvodnikov odpadnih plinov, ki obratujejo v 
sklopu TE Šoštanj, in jih vključuje Delno okoljevarstveno 
dovoljenje, so navedene v spodnji tabeli. 

TABELA KARAKTERISTIK IN OZNAKE VELIKIH KURILNIH NAPRAV TE ŠOŠTANJ

OZNAKA BLOK
KOTEL/ 

PL. TURBINA

VH. TOPL. MOČ

[MW]
OZNAKA NAPRAVE(1)

OZNAKA VELIKE KURILNE 

NAPRAVE(2)

/OZNAKA ODVODNIKA

VH. TOPL. MOČ VELIKE 

KURILNE NAPRAVE 

[MW]

GORIVO 1 GORIVO 2

N2 Blok 2 Kotel 2 105 TEŠ A

VKN2

Z2, Z1(6)
1200

premog (3) biomasa (4)

N1 Blok 1 Kotel 1 105

TEŠ B

premog (3) biomasa (4)

N3
Blok 3

Kotel 3/1 125 premog (3) biomasa (4)

N4 Kotel 3/2 125 premog (3) biomasa (4)

N5 Blok 4 Kotel 4 740 premog (3) biomasa (4)
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N6 Blok 5 Kotel 5 920 TEŠ C
VKN3

Z3
920 premog (3) biomasa (4)

N45 Blok PT 1
Plinska tur-

bina PT 1
120 /

VKN4

Z4
120 zem. plin (5) /

N46 Blok PT 2
Plinska tur-

bina PT 2
120 /

VKN5

Z5
120 zem. plin (5) ELKO (7)

1. Oznaka naprave v skladu z Operativnim programom zmanjševanja emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav.

2. Oznaka naprave v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št 73/05 in 92/07).

3. Lignit iz Premogovnika Velenje.

4. Biomasa: biomasa v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav.

5. Zemeljski plin: zemeljski plin v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav.

6. Skozi izpust Z1 je dovoljeno izpuščati odpadne pline Bloka 1, Bloka 2 in Bloka 3 samo v primeru okvare, motnje ali izpada mokrega pralnika v času, ki ne presega 120 ur na leto.

7. Ekstra lahko kurilno olje, manj kot 500 ur na leto.

Velika kurilna naprava z oznako VKN 2 s skupno vhodno to-
plotno močjo 1200 MW pri svojem obratovanju izpušča od-
padne pline skozi 150 m visok izpust Z2. Izjemoma lahko v 
primeru okvare, motnje ali izpada in v trajanju največ 120 
ur na leto, od tega največ 24 ur nepretrgoma izpušča od-
padne pline iz Kotla 1 - N1, Kotla 2 - N2, Kotla 3/1 - N3 in 
Kotla 3/2 - N4 tudi skozi 100 m visok izpust Z1. Velika kuril-
na naprava z oznako VKN3 (Kotel 5 - N6), katere VTM je 920 
MW, emitira odpadne pline preko 250 m visokega izpusta 
Z3. Plinski blok PT 1 (N45), to je velika kurilna naprava VKN 
4 z vhodno toplotno močjo 120 MW, je priključena na od-
vodnik Z4 višine 45 in Plinski blok PT 2 (N46), ki nosi ozna-
ko VKN 5 in katerega vhodna toplotna moč je 120 MW, od-
padne pline emitira v ozračje preko izpusta Z5, višine 45 m.

V kurilnih napravah VKN 2 in VKN 3 je dovoljeno kot gorivo 
uporabljati premog in biomaso, v času zagona naprav pa 
tudi ekstra lahko kurilno olje. Plinski turbini VKN 4 in VKN 5 
praviloma poganja zemeljski plin, plinska turbina VKN 5 pa 
lahko kot rezervno gorivo za nujne primere uporablja tudi 
ekstra lahko kurilno olje, vendar ne več kot 500 ur na leto.

Odpadni plini kurilnih naprav so onesnaženi s snovmi v tr-
dnem, tekočem ali plinastem stanju, pri čemer prevladuje-
jo 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 sprememb so 
pomembne tudi emisije toplogrednih plinov in to prven-
stveno ogljikovega dioksida (CO

2
).

Da bi zmanjšali emisije navedenih snovi v zrak, so za velike 
kurilne naprave (v odvisnosti od datuma pridobitve dovo-
ljenja za gradnjo in začetka poskusnega obratovanja, vho-
dne toplotne moči in vrste goriva) določene še dovolje-
ne koncentracije SO

2
, NO

x
, CO in prahu v dimnih plinih, ki 

predstavljajo mejne vrednosti emisij teh onesnaževal. 

Mejne vrednosti emisij snovi v zrak velike kurilne naprave z 
oznako VKN 2 in na izpustih velike kurilne naprave z oznako 
VKN 3, ki veljajo od 1. 1. 2011, so navedene v spodnji tabeli.

TABELA MEJNIH VREDNOSTI EMISIJ VELIKIH KURILNIH NAPRAV VKN2 IN VKN3 PRI UPORABI TRDNIH GORIV

SNOV IZRAŽEN KOT MEJNA VREDNOST EMISIJE OD 1.1.2011 RAČUNSKA VSEBNOST KISIKA

Celotni prah - 50 mg/m3 6 vol. %

Ogljikov monoksid CO 250 mg/m3 6 vol. %

Dušikovi oksidi NO
x
 NO

2
500/200a.) mg/m3 6 vol. %

Žveplovi oksidi SO
x
 SO

2
400 mg/m3 6 vol. %

a.) Od 1. 1. 2016 dalje znaša dopustna vrednost za dušikove okside (NO
x
) 200 mg/m3.
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S 1. 1. 2016 bo zaradi prenosa Direktive 2010/75/EU Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o in-
dustrijskih emisijah v slovenski pravni red, potrebno znižati 
tudi mejne vrednosti emisij žveplovega dioksida in prahu. 
Emisijske koncentracije SO

2
 v odpadnih plinih VKN 2 in VKN 

3 ne bodo smele presegati 200 mg/m3. Mejna vrednost za 
prah pa bo od tega datuma dalje 20 mg/m3.

Mejne vrednosti emisij snovi v zrak plinskih turbin z ozna-
kama VKN 4 in VKN 5, kot jih določa Delno okoljevarstveno 
dovoljenje, so navedene v spodnji tabeli.

TABELA MEJNIH VREDNOSTI EMISIJ PLINSKIH TURBIN VKN4 IN VKN5 PRI UPORABI ZEMELJSKEGA PLINA

SNOV IZRAŽEN KOT MEJNA VREDNOST EMISIJE RAČUNSKA VSEBNOST KISIKA

Celotni prah 5 mg/m3 15 vol. %

Ogljikov monoksid CO 100 mg/m3 15 vol. %

Dušikovi oksidi NO
x
 NO

2
50 mg/m3 15 vol. %

Žveplovi oksidi SO
x
 SO

2
35 mg/m3 15 vol. %

Na definiranih izpustih snovi v zrak, mejne vrednosti emisij 
iz gornjih tabel, ne smejo biti presežene. 

Veliki kurilni napravi z oznako VKN 2 in VKN 3, ki imata vgra-
jene naprave za čiščenje dimnih plinov, lahko obratujeta 
brez teh naprav samo v primeru okvare, motnje ali izpada 
in v trajanju največ 120 ur na leto, od tega največ 24 ur ne-
pretrgoma v posameznih primerih.

V letu 1997 je bil v TEŠ po zahtevah tedanjih zakonskih 
predpisov, ki jih glede na obseg in način izvajanja meri-
tev ohranja tudi sedanji Pravilnik iz leta 2008, vzpostavljen 
obratovalni monitoring emisij snovi v zrak. Monitoring, ki 
deluje v okviru EIS TEŠ, obsega trajne avtomatske meritve 
emisijskih koncentracij SO

2
, NO

x
, CO, O

2
 in skupnega pra-

hu na vseh premogovnih enotah ter avtomatske meritve 
NO

x
, CO in O

2
 na plinskih turbinah. Meritve se izvajajo na 

način, ki ga predpisuje Pravilnik o prvih meritvah in obrato-
valnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih vi-
rov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. 
RS, št. 105/2008), s čimer se zagotavljajo podatki o masnih 
pretokih in koncentracijah snovi v odpadnih plinih. Njego-
va določila veljajo od 1. januarja 2009 dalje in so zajeta tudi 

v Delnem okoljevarstvenem dovoljenju. Obratovalni moni-
toring emisij snovi v zrak pa se izvaja tudi na način obča-
snih meritev. V tem okviru se na premogovnih enotah VKN 
2 in VKN 3 občasno merijo koncentracije kadmija, arzena, 
benzo(a)pirena, talija, živega srebra, svinca, kobalta, niklja, 
selena, telurja, antimona, kroma, bakra, mangana, vanadi-
ja, kositra ter dioksinov in furanov. V dimnih plinih plinskih 
turbin se občasno določajo vsebnosti žveplovih oksidov in 
delcev. Za potrebe poročanja v Evropski register izpustov 
in prenosov onesnaževal se občasno izmerijo tudi koncen-
tracije kloridov in fluoridov ter delcev PM 10 ter nekaterih 
drugih snovi. Skladno z zahtevami zakonodaje se spremlja-
jo tudi emisije ogljikovega dioksida.

5 .1 .2  Zmanjšanje  emis i j

Ena od stalnic odgovornosti do naravnega okolja je  nadzor 
emisij snovi v zrak, kvalitete zraka v okolici ter analiza urnih 
prekoračitev 2XMEV. 

Z navedenim načinom nadzora in ukrepov smo uspeli ob-
držati letna in mesečna povprečja onesnaževal, kot so NO

x
, 

CO, SO
2
 in prahu, pod mejnimi emisijskimi vrednostmi na 

vseh velikih kurilnih napravah. Znotraj  dovoljene tolerance 
120 h tako imenovanega statusa izpada čistilnih naprav, so 
obratovale vse velike kurilne naprave. Posledično tako tole-
ranca 24 h prekoračitev emisijskih koncentracij SO

2
 v zraku 

praktično na nobeni lokaciji že nekaj let ni bila presežena.

V okviru okoljskih programov SRO smo ponovno bdeli nad 
znižanjem NO

x
 pod 7722 ton, kar smo tudi uresničili. Ker 

pa pri tem programu ne gre za dodatno investicijo, pač pa 
le za optimiranje, bo reden nadzor ključen tudi v bodoče

Kljub sicer ugodnim rezultatom, pa je še vedno prisotna  
povečana prašnost ob zaustavitvah VKN 2 in 3. Znano je, da 
elektrofiltri obratujejo slabše, če dimni plini ne vsebujejo 
SO

3
 in takšno stanje je prisotno ob prisilnem hlajenju kotla, 

ki je nujno za varna vzdrževalna dela. V tem letu smo si tako 
nabrali 40 h statusa izpada čistilne naprave za prašne del-
ce na VKN 2. Ker zaradi drugačnega pristopa na VKN 3 po-
datkov ob zaustavitvi ni, tega statusa na VKN 3 nismo spre-
mljali, vendar pa ocenjujemo, da je stanje podobno. Tudi v 
tem letu situacije še nismo uspeli izboljšati, zato bo potreb-
no tudi v bodoče iskati nove rešitve.  
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V okviru modeliranja razpršitve emisij iz dimnih plinov  ob-
stoječih naprav na okolico definirano kot področje vredno-
tenja  smo julija na ARSO predali dokumentacijo za določe-
vanje celotne obremenitve.

Na področju TGP je bila izvedena legalizacija odstranitve  
nezgorelega C, ki ostane v produktih zgorevanja, iz bilance 

emitiranega CO
2
. V ta namen so bili definirani načini vzor-

čevanja in zajem podatkov iz tehtnic, obenem pa smo na 
ARSO zaprosili za spremembo načrta monitoringa, kar je 
bilo oktobra odobreno. Na področju občutnega znižanja 
CO

2
 in s tem konkretnega prispevka k zmanjšanju global-

nega segrevanja okolja, pa so bila prizadevanja usmerjena 

v izgradnjo bloka 6, s katerim bo omogočeno 30 % zniža-
nje emisij CO

2
. 

Pregled porabe aditiva ter emisije snovi v zrak v TE Šoštanj v letu 2011 (t)

PREGLED PORABE ADITIVA TER EMISIJE SNOVI V ZRAK V TE ŠOŠTANJ V LETU 2011 (t)

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

Aditiv 16200 16218 18766 16588 13505 9726 12348 17610 17840 15015 15470 15307 184593

SO
2

418 351 365 355 304 218 327 419 436 372 352 352 4269

NO
x

686 625 717 719 555 412 549 691 769 606 642 625 7597

Prah 12 12 14 30 22 15 18 17 20 18 19 18 212

CO 119 104 116 111 89 88 106 135 129 96 94 91 1278

CO
2

425141 395616 428424 415777 321637 220785 322629 438993 468820 385615 432090 420560 4676086

VKN 3 0
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Pregled emisije CO2 v zrak v TE Šoštanj v letu 2011

PREGLED EMISIJ CO2 V ZRAK V TE ŠOŠTANJ V LETU 2011 (t)

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

Premog

VKN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VKN 2 210666 187753 212828 185910 173924 216159 195516 211518 231007 191318 202500 200589 2419688

VKN 3 196147 188642 193223 215865 132575 0 120390 215493 223165 180406 209619 201700 2077226

Skupaj premog 406813 376395 406051 401775 306499 216159 315906 427010 454172 371724 412119 402289 4496914

EL olje 204 208 181 171 458 158 661 331 95 539 126 472 3604

ZP 11098 11981 14025 6617 8967 267 960 4068 6751 7016 13100 11299 96149

Aditiv 7128 7136 8257 7299 5942 4279 5433 7748 7850 6607 6807 6735 81221

SKUPAJ 425141 395616 428424 415777 321637 220785 322629 438993 468820 385615 432090 420560 4676085

Emisija CO2 V LETU 2011

EMISIJE CO2 V LETU 2011 (t)

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

VKN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VKN 2 214303 190706 216881 189493 177561 220517 198585 215579 234786 194743 205990 204058

VKN 3 199741 192929 197518 219667 135109 0 123085 219345 227284 183857 212999 205099

VKN 4 5504 5974 7040 3411 4480 0 132 2048 3098 1167 5986 6059

VKN 5 5593 6008 6985 3206 4487 267 827 2020 3653 5849 7114 5344
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5 .1 .3  Pregled porabe adi t iva  ter  emis i j  snovi  v  z rak  od leta  1990 do leta  2011

Pregled porabe aditiva ter emisije snovi v zrak od leta 1990 do leta 2011

PORABE ADITIVA TER EMISIJE SO2, NOx, PRAHU IN CO V ZRAK OD LETA 1990 DO LETA 2011 (t)

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aditiv 0 0 45000 35253 36581 68171 67731 76811 63968 79448 83455 137178 132062 158548 165345 177476 171800 194402 174025 176762 171507 184593

SO
2

93021 80459 80056 86147 80595 51701 51826 53110 55052 47665 44254 18071 22871 13334 7951 10341 6190 5285 4590 4124 4035 4269

NO
x

13278 10826 10492 11571 11333 10119 10163 11580 11963 9096 10379 11403 12779 10936 8877 9054 9130 8450 8380 7381 7835 7597

Prah 5731 7495 6085 8121 4918 2765 1844 2376 2317 1078 460 467 632 480 419 332 158 254 216 202 147 212

CO 507 439 505 522 480 761 626 738 734 589 541 693 931 1033 1300 1236 1294 1254 1489 1277 1510 1278
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Emisije ogljikovega dioksida v TE Šoštanj v obdobju od leta 2000 do leta 2011

EMISIJE OGLJIKOVEGA DIOKSIDA V TE ŠOŠTANJ V OBDOBJU OD LETA 2000 DO LETA 2011

LETO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Premog

Blok 1-3 490948 660056 1017690 875338 720860 0 0 0 0 0 0 0

Blok 4 1329282 1527161 1508149 1630796 1579621 0 0 0 0 0 0 0

Blok 5 1736249 1963295 2152163 1787454 2160009 0 0 0 0 0 0 0

VKN 1 0 0 0 0 0 223319 173728 180148 84178 0 0 0

VKN 2 0 0 0 0 0 2073089 2237407 2344166 2341929 2064169 2211877 2419688

VKN 3 0 0 0 0 0 2244808 2172054 2294815 2243831 2298635 2370935 2077226

Skupaj premog 3556479 4150512 4678002 4293588 4460490 4541216 4583189 4819129 4669938 4362804 4582812 4496914

EL olje 471 329 660 596 655 1450 2303 1937 2560 2646 2267 1802

S olje 2166 2305 3598 3486 2979 1878 1346 286 0 0 0 0

ZP 0 0 0 0 0 0 0 0 49101 130000 75463 96149

Aditiv 36820 59943 58216 68981 72752 78089 75592 85537 76571 77775 114705 81221

SKUPAJ 3595936 4213089 4740476 4366651 4536876 4622633 4662430 4906889 4798170 4573225 4775247 4676086
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Količina pepela iz premoga in aditiva ter sadre v TEŠ od leta 1990 do leta 2011 (t)

KOLIČINA PEPELA IZ PREMOGA IN ADITIVA TER SADRE V TEŠ OD LETA 1990 DO LETA 2011 (t)

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PEPELP 1-3 134487 116556 110710 71712 91821 73486 106272 96434 131410 128645 99161 111149 149789 132831 110497 117153 92646 93975 68307 78285 53642 59236

PEPELP 4 283283 162748 252696 247462 179956 280687 233372 315271 300216 322389 274903 260690 233142 256425 248387 206411 196551 235137 246095 205102 220029 253157

PEPELP 5 334901 376722 330274 388913 361778 239771 343866 395264 379606 289328 355895 339764 324258 279764 338079 316209 258001 230529 294647 313875 292808 271987

SKUPAJ 752671 656026 693679 708087 633555 593945 683510 806970 811232 740361 729959 711603 707188 669020 696963 639773 547198 559641 609049 597262 566479 584379

PEPELA 0 0 33750 26440 27436 19331 12418 9404 9083 9646 7435 1474 3738 4515 2166 3979 3782 3572 842 0 0 0

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

SADRA 4&5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217748 359624 400144 390656 384473 306199 377592 339565 421045 409984 406525 389573

Legenda:  PEPELP……..pepel iz premoga

                 PEPELA…….pepel iz aditiva
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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 me-
stih redno spremlja kakovost zunanjega zraka. Stalna me-
rilna mesta so naslednja: Šoštanj, Topolšica, Zavodnje, Gra-
ška gora, Velenje, Lokovica - Veliki Vrh, Pesje in Škale. V letu 
2011 so se meritve izvajale tudi z mobilno postajo, ki se je 
nahajala na merilnem mestu Aškerčeva cesta v neposredni 
bližini gradbišča bloka TEŠ 6. Monitoring stalnih meritev 
kakovosti zunanjega zraka EIS TEŠ obsega:
• koncentracije SO

2
 na vseh merilnih mestih,

• koncentracije NO
x
 in NO

2
 na merilnem mestu Šoštanj, 

Zavodnje, Škale in mobilna postaja,
• koncentracije O

3
 na merilnem mestu Zavodnje, Velenje 

in mobilna postaja,
• koncentracije delcev PM 10 na merilnih mestih Šoštanj, 

Pesje, Škale in mobilna postaja,
• koncentracije prašnih usedlin na vseh stalnih merilnih 

mestih EIS TEŠ,
• monitoring kakovosti padavin na vseh stalnih merilnih 

mestih EIS TEŠ,
• monitoring meteoroloških parametrov na vseh meril-

nih mestih,
• radioaktivnost na merilnem mestu Šoštanj.

Vse meritve potekajo pod stalnim strokovnim nadzorom. 
Za pravilnost in kakovost podatkov skrbi EIMV kot poobla-
ščena inštitucija za energetiko. EIMV izvede tudi redne pre-
glede merilne opreme z referenčnimi materiali in kemijske 
analize padavin in usedlin.

Okolica TEŠ je bila v preteklosti zaradi emisij iz elektrar-
ne najbolj obremenjena z žveplovim dioksidom. Dolgole-
tni niz meritev ekološkega informacijskega sistema po letu 
1995, ko je bila zgrajena naprava za razžveplanje na bloku 
4, izkazuje opazno izboljšanje kakovosti zunanjega zraka 
zaradi onesnaženosti z SO

2
. Dodatno izboljšanje je vidno 

po letu 2000, ko je začela delovati čistilna naprava na blo-
ku 5. V zadnjih letih se previsoke koncentracije SO

2
 v zuna-

njem zraku pojavljajo le občasno in za kratek čas. Podobno 
kot emisije žveplovega dioksida in prahu, so upadle, ven-
dar v manjši meri, tudi emisije dušikovih oksidov. Tudi ta 
prispevek je viden v izboljšanju kakovosti okoliškega zraka 
oziroma v zmanjšanju koncentracij NO

x
 v zunanjem zraku.

5 .2 .1  Uk repi  ob povečanih 
imis i jah

V letu 2011 imisijskega navodila praktično nismo zaostro-
vali. Kljub temu so povprečne letne koncentracije SO

2
 izje-

mno nizke in tudi na urnem nivoju toleranca 24 h prekora-
čitev praktično na nobeni lokaciji ni presežena že peto leto 
zapored.

V okviru gradbišča bloka 6 smo posebno pozornost name-
nili opozarjanju izvajalcev gradbenih del in nadzornikov na 
povečano prašenje. Ocenjujemo, da so bila v začetku leta 
vrtalna dela glavni vzrok za prekoračitev delcev PM 10, saj 
so izvajalci na koncu vrtine še izpihovali. V drugem kvarta-
lu so bili delci PM 10 prekoračeni sicer le še v maju, v tre-
tjem pa po en dan vsak mesec, vendar pa je bilo vizualno 

onesnaženje opaženo tudi v drugih dnevih. Najverjetnej-
ši vzrok onesnaženja v drugem kvartalu je izkopavanje ze-
mljin in odvoz, ko je prihajalo do povečane prašnosti pred-
vsem na cestah. Kaže, da so ti delci večji od 10 µm, zato je 
bilo izmerjeno prekoračenje manjše od sicer vizualno opa-
ženega onesnaženja. V tretjem kvartalu je ponovno najver-
jetnejši vzrok vrtanje, saj je bilo potrebno z vrtalnimi deli 
oslabiti temeljno kamnino. V zadnjem kvartalu je bilo one-
snaženje z delci prisotno predvsem v novembru. Kljub za-
pisanemu, pa toleranca 35 prekoračitev po posamezni po-
staji do konca leta, vseeno ni bila presežena, saj je bilo na 
mobilni postaji evidentiranih 33 prekoračitev, na lokaciji 
merilne postaje Šoštanj pa 30. Seveda pa niti vseh teh pre-
koračitev ni možno pripisati našemu podjetju.
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ŠTEVILO TERMINOV S PRESEŽENIMI KONCENTRACIJAMI

LETO 2011 nad MVU AV nad MVD podatkov

SO
2

urne v. 3-urne v. dnevne v. %

ŠOŠTANJ 0 0 0 98

TOPOLŠICA 0 0 0 98

ZAVODNJE 1 0 0 97

GRAŠKA GORA 0 0 0 98

VELENJE 0 0 0 98

LOKOVICA - VELIKI VRH 3 0 0 98

ŠKALE 0 0 0 98

PESJE 0 0 0 98

MOBILNA POSTAJA 0 0 0 97

LETO 2011 nad MVU AV nad MVD podatkov

NO
2
, PM 10 urne v. 3-urne v. dnevne v. %

ŠOŠTANJ NO
2

0 0 - 95

ZAVODNJE NO
2

0 0 - 94

ŠKALE NO
2

0 0 - 94

MOBILNA NO
2

0 0 - 94

ŠOŠTANJ delci PM 10 - - 30 99

ŠKALE delci PM 10 - - 20 97

PESJE delci PM 10 - - 17 97

MOBILNA P. delci PM 10 - - 33 96

LETO 2011 nad OV nad AV nad VZL podatkov

O
3

urne v. urne v. 8-urne v. %

ZAVODNJE 0 0 56 97

VELENJE 0 0 38 98

MOBILNA POSTAJA 0 0 34 96

 
Legenda kratic:

MVU: (1) urna mejna vrednost

MVD: (1) dnevna mejna vrednost

AV: (1) alarmna vrednost

OV: (1) opozorilna vrednost

VZL: (1)
ciljna vrednost za varovanje

zdravja ljudi

Mejna koncentracija SO2

 za varstvo ekosistemov 

(20 µg/m3)

Srednja koncentracija v obdobju od 1. oktobra 2010 

do 31. marca 2011 (µg/m3)

ŠOŠTANJ 7

TOPOLŠICA 4

ZAVODNJE 4

GRAŠKA GORA 3

VELENJE 3

LOKOVICA -VELIKI VRH 4

ŠKALE 6

PESJE 6

MOBILNA

POSTAJA
6

Mejna koncentracija NOX

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

Srednja koncentracija v obdobju od 1. oktobra 

2010 do 31. marca 2011 (µg/m3)

ŠOŠTANJ 22

ZAVODNJE 12

ŠKALE 13

MOBILNA 

POSTAJA
26

(1) Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.l. RS, Št.9/11
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5 .2 .2  K oncentrac i je  SO
2
 v 

zunanjem zraku

Iz pregleda izmerjenih koncentracij SO
2
 v zunanjem zraku 

tudi v letu 2011 ugotavljamo na večini postaj trend zniže-
vanja koncentracij SO

2
, ki se je pojavil po izgradnji čistilnih 

naprav na blokih 4 in 5 in ukrepih ob povišanih koncentra-
cijah v okolici TEŠ. Z zmanjšanjem emisij SO

2
 so koncentra-

cije SO
2
 v okolici TEŠ ustrezno nižje in imajo vpliv na manj-

šo površino. Iz podanih rezultatov meritev je razvidno, da 
na nobeni lokaciji letna koncentracija SO

2
 ni presegla mej-

ne vrednosti 20 µg/m3. Najvišja urna koncentracija SO
2
 je 

enkrat presegla mejno vrednost na merilnem mestu Zavo-
dnje in trikrat na lokaciji Lokovica-Veliki vrh. Nivo koncen-
tracij SO

2
 je bil na vseh merilnih mestih primerljiv z letom 

2010 in predhodnimi leti.

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

SO
2

LETO ŠOŠTANJ TOPOLŠICA ZAVODNJE GRAŠKA GORA VELENJE
LOKOVICA-

VELIKI VRH
ŠKALE PESJE

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 12 8 -

2003 24 16 15 10 8 45 12 15 9

2004 13 6 8 6 6 30 8 7 7

2005 11 5 12 6 4 33 8 6 5

2006 8 4 7 6 5 20 3 4 6

2007 9 3 7 5 4 14 4 5 6

2008 6 2 4 4 5 8 6 4 3

2009 4 3 6 3 2 5 5 4 4

2010 7 3 6 2 2 5 4 6 5

2011 5 3 4 2 3 6 7 5 5
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Pregled maksimalnih dnevnih koncentracij SO2 na merilnih mestih TEŠ (µg/m3)

LETO ŠOŠTANJ TOPOLŠICA ZAVODNJE GRAŠKA GORA VELENJE
LOKOVICA-

VELIKI VRH
ŠKALE PESJE

MOBILNA 

POSTAJA

1990 430 490 500 370 380 490 - - -

1991 420 410 520 320 150 500 - - -

1992 552 601 422 410 297 720 - - -

1993 472 335 459 382 196 380 - - -

1994 589 313 734 441 144 287 - - -

1995 381 132 224 240 74 353 - - -

1996 471 164 326 177 91 446 - - -

1997 281 149 497 366 127 368 - - -

1998 366 184 401 268 113 472 - - -

1999 453 184 1046 300 212 556 - - -

2000 560 255 344 343 60 383 - - -

2001 525 84 138 126 54 266 - - -

2002 538 243 427 192 55 348 - - -

2003 288 82 182 88 66 413 75 82 -

2004 165 102 72 99 64 263 55 55 -

2005 116 42 221 59 27 191 66 31 28

2006 308 29 85 55 24 105 41 31 40

2007 78 22 49 72 26 72 33 29 30

2008 54 26 40 30 22 101 19 31 16

2009 33 19 69 27 9 42 23 14 44

2010 85 10 22 16 14 28 26 25 22

2011 28 13 31 19 15 42 24 19 18

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

LETO ŠOŠTANJ TOPOLŠICA ZAVODNJE GRAŠKA GORA VELENJE
LOKOVICA-

VELIKI VRH
ŠKALE PESJE

MOBILNA 

POSTAJA

1990 3300 1830 2270 2210 1550 2200 - - -

1991 3380 3720 3070 1240 1140 2080 - - -

1992 2558 2169 1628 3191 1461 2016 - - -

1993 2438 2431 3612 2044 1255 1448 - - -

1994 2940 1591 2431 2482 820 1226 - - -
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LETO ŠOŠTANJ TOPOLŠICA ZAVODNJE GRAŠKA GORA VELENJE
LOKOVICA-

VELIKI VRH
ŠKALE PESJE

MOBILNA 

POSTAJA

1995 1945 878 1242 990 261 1493 - - -

1996 1412 1107 1131 1270 578 1543 - - -

1997 1536 1050 2154 1579 672 1720 - - -

1998 1495 1245 2255 1076 1316 1530 - - -

1999 2466 1345 1963 1844 709 2257 - - -

2000 2855 987 1198 1505 563 1687 - - -

2001 2099 835 954 990 228 1569 - - -

2002 2000 1350 1536 1024 725 1450 - - -

2003 1392 812 947 824 361 1320 396 495 -

2004 937 291 680 463 164 1329 220 198 -

2005 642 284 1106 497 210 1110 262 256 207

2006 1028 288 731 175 86 771 184 162 279

2007 643 144 252 509 87 535 100 118 147

2008 360 211 164 242 151 561 161 192 237

2009 342 118 577 345 37 344 104 51 264

2010 1357 52 98 106 110 268 73 81 152

2011 124 130 433 148 89 636 190 81 119

5 .2 .3  K oncentrac i je  NO
2
 in 

NO
x
 v  zunanjem zraku

Koncentracije NO
2
 in vsoto vseh dušikovih oksidov NO

x
 v 

zunanjem zraku merimo stalno na merilnem mestu  Zavo-

dnje in od leta 1999 tudi na merilnem mestu Škale. Od leta 
2009 so meritve vzpostavljene na lokaciji mobilne postaje 
in od leta 2010 na merilnem mestu Šoštanj. Iz večletnih po-
datkov lahko ugotovimo, da so koncentracije NO

2
 in NO

x
 na 

tem območju zelo nizke in ne presegajo mejnih vrednosti. 
V letu 2011 so bile izmerjene koncentracije NO

2
 in NO

x
 v zu-

nanjem zraku zaradi meteoroloških razmer nekoliko višje, a 
primerljive s prejšnjimi leti.

Pregled srednjih letnih koncentracij NO2 na merilnih mestih TEŠ (µg/m3)

LETO ŠOŠTANJ ZAVODNJE ŠKALE MOBILNA POSTAJA

1990 - * 2 - -

1991 - * 1 - -

1992 - * 3 - -

1993 - 6 - -

1994 - 13 - -
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LETO ŠOŠTANJ ZAVODNJE ŠKALE MOBILNA POSTAJA

1995 - 9 - -

1996 - 5 - -

1997 - 7 - -

1998 - 7 - -

1999 - 6 8 -

2000 - 7 8 -

2001 - 4 5 -

2002 - 6 14 -

2003 - 6 8 -

2004 - 5 9 -

2005 - 3 5 -

2006 - 3 8 -

2007 - 6 11 -

2008 - 3 9 -

2009 - 4 9 6

2010 10 4 7 7

2011 13 8 8 14

* Razpoložljivost podatkov je manjša od zakonsko določene vrednosti.

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

LETO ŠOŠTANJ ZAVODNJE ŠKALE MOBILNA POSTAJA

1990 * 4 - -

1991 * 1 - -

1992 * 3 - -

1993 6 - -

1994 14 - -

1995 10 - -

1996 6 - -

1997 9 - -

1998 8 - -

1999 7 9 -

2000 9 9 -

2001 5 7 -

2002 8 16 -
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LETO ŠOŠTANJ ZAVODNJE ŠKALE MOBILNA POSTAJA

2003 7 11 -

2004 7 10 -

2005 5 6 -

2006 5 10 -

2007 7 13 -

2008 5 10 -

2009 5 10 7

2010 16 6 9 11

2011 19 11 10 22

* Razpoložljivost podatkov je manjša od zakonsko določene vrednosti.

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

LETO ŠOŠTANJ ZAVODNJE ŠKALE MOBILNA POSTAJA

1990 - 7 - -

1991 - 7 - -

1992 - 14 - -

1993 - 39 - -

1994 - 103 - -

1995 - 71 - -

1996 - 34 - -

1997 - 37 - -

1998 - 31 - -

1999 - 42 28 -

2000 - 45 35 -

2001 - 33 31 -

2002 - 42 42 -

2003 - 31 41 -

2004 - 57 33 -

2005 - 44 36 -

2006 - 38 46 -

2007 - 72 52 -

2008 - 28 29 -

2009 - 29 37 40
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LETO ŠOŠTANJ ZAVODNJE ŠKALE MOBILNA POSTAJA

2010 29 27 31 27

2011 34 36 33 36

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

LETO ŠOŠTANJ ZAVODNJE ŠKALE MOBILNA POSTAJA

1990 - 26 - -

1991 - 28 - -

1992 - 42 - -

1993 - 129 - -

1994 - 198 - -

1995 - 153 - -

1996 - 69 - -

1997 - 73 - -

1998 - 91 - -

1999 - 72 161 -

2000 - 82 158 -

2001 - 210 118 -

2002 - 298 162 -

2003 - 222 131 -

2004 - 265 171 -

2005 - 199 117 -

2006 - 324 100 -

2007 - 319 154 -

2008 - 219 123 -

2009 - 342 205 105

2010 183 180 108 119

2011 242 290 187 270

5 .2 .4  K oncentrac i je  O
3
 v 

zunanjem zraku

Ozon nima lastnega vira emisije. V zraku nastaja kot pro-
dukt vrste verižnih fotokemijskih reakcij. Kot sekundarni 

onesnaževalec zraka je dober indikator fotokemijske re-
aktivnosti v onesnaženi atmosferi, ki lahko povzroči veli-
ko škode na vegetaciji in kvarno vpliva na zdravje prebival-
stva. V Sloveniji je velik del visokih koncentracij O

3
 posledi-

ca daljinskega prenosa.

Koncentracije ozona v zunanjem zraku stalno merimo 
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 

občasno presegajo predpisane mejne vrednosti. Iz zbranih 
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podatkov je razvidno, da v zadnjih letih koncentracije O
3
 

ne kažejo trenda naraščanja. V letu 2011 so najvišje izmer-
jene urne koncentracije O

3
 zaradi vremenskih razmer neko-

liko nižje  od koncentracij iz leta 2010, a primerljive s prej-
šnjimi leti. Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi je bila 
večkrat presežena. 

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

LETO ZAVODNJE VELENJE MOBILNA POSTAJA

1990 * 80 - -

1991 80 - -

1992 * 85 - -

1993 79 - -

1994 * 78 - -

1995 71 - -

1996 66 - -

1997 72 35 -

1998 72 43 -

1999 64 41 -

2000 58 38 -

2001 75 39 -

2002 66 53 -

2003 78 55 -

2004 64 43 -

2005 75 46 51

2006 76 54 69

2007 71 51 68

2008 65 42 68

2009 72 49 67

2010 73 51 67

2011 74 48 49

* Razpoložljivost podatkov je manjša od zakonsko določene vrednosti.

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

LETO ZAVODNJE VELENJE MOBILNA POSTAJA

1990 210 - -

1991 190 - -

1992 202 - -
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LETO ZAVODNJE VELENJE MOBILNA POSTAJA

1993 204 - -

1994 194 - -

1995 170 - -

1996 189 - -

1997 164 122 -

1998 164 176 -

1999 170 163 -

2000 152 170 -

2001 171 141 -

2002 145 184 -

2003 173 191 -

2004 148 141 -

2005 187 147 157

2006 179 205 195

2007 182 218 187

2008 148 142 167

2009 155 155 159

2010 173 169 179

2011 172 166 163

5 .2 .5  K oncentrac i je  de lcev 
PM 10 v  zunanjem zraku

Delci PM 10 so delci, manjši od 10 mikrometrov. Delci PM 10 
lahko prodrejo globoko v dihalne organe. Zanje je predpi-
sana dnevna mejna vrednost 50 mg/m3 in letna mejna vre-
dnost 40 mg/m3.

V letu 2011 so bile merjene koncentracije delcev PM 10 na 
postaji Šoštanj, na deponiji premoga Pesje, v Škalah in z 
mobilno postajo. Iz rezultatov celoletnih meritev delcev 
PM 10 lahko ugotovimo, da je onesnaženost zraka z delci 
PM 10 v sprejemljivih mejah, saj letne koncentracije delcev 
PM 10 dosežejo le dobro polovico do tri četrtine predpisa-
ne mejne vrednosti. Na vseh štirih merilnih lokacijah v letu 

2011 število prekoračitev dnevne mejne vrednosti (50 mg/
m3) ni preseglo dovoljenega števila 35 prekoračitev v kole-
darskem letu.
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Koncentracije delcev PM 10 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

ŠOŠTANJ - - - - - - - -

ŠKALE 18 57 25 163 23 113 24 96

PESJE 19 72 26 163 27 105 21 100

MOBILNA 

POSTAJA
- - 27 171 23 304 22 90

LETO 2008 2009 2010 2011

letna 

koncentracija

maksimalna 

dnevna 

koncentracija

letna 

koncentracija

maksimalna 

dnevna 

koncentracija

letna 

koncentracija

maksimalna 

dnevna koncen-

tracija

letna 

koncentracija
maksimalna dnevna koncentracija

ŠOŠTANJ - - - - 24 101 27 107

ŠKALE 22 102 23 128 23 143 23 106

PESJE 21 86 22 109 22 282 22 82

MOBILNA 

POSTAJA
19 90 21 105 22 157 31 103

5.3 KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN

Eno od pomembnih meril stopnje onesnaženosti zunanje-
ga zraka je sestava padavin oziroma usedlin. Snovi se na 
površje usedajo kot:
• mokre ali
• suhe usedline.

Mokre usedline nastajajo v procesu čiščenja plinov in del-
cev iz ozračja s tekočo (npr. kapljice vode) ali trdno (npr. kri-
stali ledu) fazo. Suhe usedline pa se v obliki delcev ali pli-
nov usedajo na površje v času, ko ni padavin. Kemijska se-
stava usedlin je tako merilo za stopnjo onesnaženosti zra-
ka. Sestavine padavin so v večji meri produkti oksidacije 
najpogostejših onesnaževal, kot so SO

2
, NO

X
, CO in oglji-

kovodiki. Z njihovim usedanjem prihaja do zakisljevanja in 
evtrofikacije okolja. 

S ciljem zmanjšati zakisljevanje kot tudi evtrofikacijo, je bila 
leta 1979 sprejeta Konvencija o onesnaževanju zraka na 
velike razdalje preko meja. Na njeni osnovi so države dol-
žne izvajati EMEP program, ki vključuje tudi spremljanje 
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kakovosti padavin. V okviru mreže EMEP naj bi se v vzor-
cih padavin določalo sledeče komponente: pH, SO

42
-, NO

3
-, 

Cl-, NH
4
+, K+, Na+, Ca

2
+, Mg

2
+, elektroprevodnost in pa ne-

katere kovine. 

Po mednarodnem dogovoru je bila postavljena tudi mejna 
pH vrednost za kisle padavine, ki znaša 5,6 pH.

S stališča škodljivosti za zdravje in naravo se vedno večkrat 
omenjajo tudi onesnaževala kot so težke kovine in nekate-
ri policiklični aromatski ogljikovodiki. Ti naj bi predstavljali 
tveganje za zdravje ljudi tako s koncentracijami v zraku kot 
tudi z usedanjem in to v že zelo majhnih koncentracijah, 
zato je bila v EU sprejeta četrta hčerinska direktiva na po-
dročju kakovosti zunanjega zraka:
• Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem 

srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljiko-
vodikih v zunanjem zraku.

Določbe direktive so vnesene v slovenski pravni red z 
Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in 
policikličnih ogljikovodikih (Ur.l. RS, št. 56/2006).

V letu 2008 je bila sprejeta direktiva o kakovosti zunanjega 
zraka in čistejšem zraku:
• Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka 

in čistejšem zraku za Evropo. 
V slovenski pravni red je bila vnesena z Uredbo o kako-
vosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 9/2011).

Omenjena pravna akta sicer ne predpisujeta mejnih vre-
dnosti, vendar pa vključujeta zahteve po spremljanju kako-
vosti in količine usedlin.

Pri monitoringu padavin je potrebno upoštevati tudi zah-
teve Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka 
(Ur.l. RS, št. 55/11).

5 .3 .1  Prašne usedl ine 

Koncentracije prašnih usedlin stalno merimo na sedmih 
merilnih mestih EIS TEŠ in na deponiji premoga Pesje. 

Z Uredbo o mejnih opozorilnih in kritičnih imisijskih vre-
dnosti snovi v zrak (Uradni list RS, št.73/94),  ki je preneha-
la veljati 08. 08. 2007,  so bile določene sledeče mejne vre-
dnosti:
• mejne mesečne vrednosti 350 mg/m2/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

ŠOŠTANJ 85,73 141,40 249,53 103,33 152,80 33,83 32,23 99,33 77,67 109,33

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

ZAVODNJE 104,40 63,47 56,20 36,67 106,67 17,33 18,00 102,00 76,00 50,53

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

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

LOKOVICA- 

VELIKI VRH
41,93 45,73 81,67 48,00 87,33 20,67 25,47 103,00 66,33 61,87

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

ŠKALE - - - 83,33 40,07 99,00 71,00 98,67 60,00 65,33
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LETO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ŠOŠTANJ 60,67 68,93 88,67 108,07 110,80 100.47 184.09

TOPOLŠICA 62,00 75,93 35,33 41,33 85,00 45.40 57.72

ZAVODNJE 58,00 55,00 52,27 43,60 86,67 44.33 36.81

GRAŠKA GORA 73,33 54,67 54,00 34,67 97,53 149.19 49.78

VELENJE 64,33 93,33 60,67 46,00 92,40 54.13 43.39

LOKOVICA- VELIKI VRH 46,67 58,00 47,13 36,00 104,53 104.40 34.02

DEPONIJA PESJE 66,67 110,67 37,87 40,67 107,87 56.67 76.80

ŠKALE 60,33 43,33 60,67 40,13 153,00 67.80 66.89

Koncentracije skupnih prašnih usedlin v letu 2011 (mg/m2/dan)

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

ŠOŠTANJ 35.24 56.77 89.43 79.99 184.09 37.55 110.62 45.16 33.68 77.07 35.65 39.18

TOPOLŠICA 7.47 8.96 30.49 57.72 26.14 3.06 23.56 13.11 22.00 32.41 29.27 19.56

ZAVODNJE 15.75 15.28 27.98 36.81 13.17 5.43 9.71 11.88 17.79 7.13 5.23 7.40

GRAŠKA GORA 23.50 12.56 38.03 49.78 23.43 11.61 9.44 21.46 19.22 49.71 18.40 46.18

VELENJE 22.07 5.77 43.39 39.59 0.95 23.50 14.06 20.24 13.11 27.12 18.33 28.32

LOKOVICA - VELIKI VRH 26.89 4.41 20.10 34.02 24.31 21.53 20.10 18.27 17.86 23.77 6.86 19.42

DEPONIJA PESJE 13.24 18.67 33.27 76.80 20.51 19.15 8.69 14.08 19.35 18.40 12.43 21.87

ŠKALE 20.10 10.53 21.05 66.89 53.65 25.80 47.47 32.60 26.01 16.77 8.76 24.17

Iz rezultatov analiz prašnih usedlin je razvidno, da v letu 
2011 letne depozicije na nobenem merilnem mestu niso 
prekoračile mejne mesečne kot tudi letne vrednosti iz 
Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vredno-
stih snovi v zraku, ki je bila v veljavi do 8. avgusta 2007.

5 .3 .2  K oncentrac i je  težk ih 
k ov in  v  prašnih  usedl inah

Četrta hčerinska direktiva Direktiva 2004/107/ES o arze-
nu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromat-
skih ogljikovodikih v zunanjem zraku kot tudi Direktiva 
2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku 

za Evropo vključujeta zahteve po spremljanju kakovosti in 
količine usedlin arzena, kadmija, živega srebra, niklja in po-
licikličnih aromatskih ogljikovodikov.

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vredno-
stih snovi v zraku (Ur. l. RS, št. 73/1994), ki je prenehala ve-
ljati 08. 08. 2007, je določala tudi letne mejne vrednosti za 
težke kovine: svinec, kadmij in cink v prašnih usedlinah. Le-
tne mejne vrednosti so bile naslednje:
• svinec (Pb): 100 μg/m2/dan,
• kadmij (Cd): 2 μg/m2/dan,
• cink (Zn): 400 μg/m2/dan.
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Srednje letne koncentracije težkih kovin v prašnih usedlinah v letu 2011

Pb (µg/m2.dan) Cd (µg/m2.dan) Zn (µg/m2.dan) Ni 1 (µg/m2.dan) As1  (µg/m2.dan)

ŠOŠTANJ 5.49 0.31* 50.61 5,33* 1,51*

TOPOLŠICA 6.43 0.29* 56.95

ZAVODNJE 5.15 0.31* 45.99 3,34* 1,53*

GRAŠKA GORA 7.14 0.27* 86.40

VELENJE 3.89 0.30* 46.13

LOKOVICA - VELIKI VRH 4.75 0.29* 48.36 3,43* 1,39*

Iz rezultatov analiz težkih kovin v prašnih usedlinah je raz-
vidno, da v letu 2011 letne depozicije Pb, Cd in Zn na no-
benem merilnem mestu niso prekoračile mejne vrednosti 
iz Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vre-
dnostih snovi v zraku, ki je bila v veljavi do 8. avgusta 2007.

V letu 2010 in 2011 je bila skladno z zahtevami četrte hče-
rinske direktive v vzorcih padavin določena tudi depozicija 
živega srebra in policikličnih aromatskih ogljikovodikov na 
lokaciji Šoštanj. Rezultati meritev, ki so bile izvedene v me-

secu septembru in oktobru 2010 ter aprilu 2011, so podani 
v tabelah v nadaljevanju.

Koncentracije Hg in PAH v prašnih usedlinah v letu 2011

Hg (µg/m2/dan) PAH (µg/m2/dan)

09/2010 10/2010 04/2011 09/2010 10/2010 04/2011

ŠOŠTANJ 2.00* 0.77* 0.45* 3.47 1.01 0.02

ZAVODNJE 1.98* 1.02* 0.48* 0.67 2.32 0.01

5 .3 .3  K ak ovost  padavin

Kemijska sestava padavin je dober pokazatelj splošne one-
snaženosti zraka določenega področja in vpliva transporta 
onesnaženih zračnih mas. V okviru monitoringa padavin do-
ločamo v mesečnih vzorcih padavin naslednje parametre:
• pH (kislost padavin),
• prevodnost,
• koncentracije nitratov,
• koncentracije sulfatov,
• koncentracije kloridov,
• koncentracije amonijaka,
• kovine Ca, Mg, Na, K in

• usedline in težke kovine v usedlinah Pb, Zn, Cd.

V poročilu za leto 2011 podajamo podatke za najbolj značil-
ne parametre, ki se jih določa v vzorcih padavin:
• pH kot merilo kislosti padavin in
• koncentracije sulfatov in nitratov.

5 .3 .4  K is lost  padavin

Po mednarodnem dogovoru so kisle padavine tiste, ki ima-
jo pH vrednost nižjo od 5,6. V okolici TEŠ se po posameznih 
merilnih mestih pH vrednost padavin precej razlikuje. Ki-

slost padavin narašča z oddaljenostjo od termoelektrarne. 
V bližini termoelektrarne se redko pojavijo kisle padavine, 
ker je v zraku vedno nekaj najfinejših delcev pepela in pra-
hu, ki dviguje pH padavin. V letu 2011 so bili 4 kisle pada-
vine na območju TE Šoštanj. Največje število kislih padavin 
(2 mesečna kisla vzorca padavin od skupno 12 mesečnih 
vzorcev) je bilo izmerjenih na lokaciji Škale. Prav tako je bil 
tudi najbolj kisel vzorec padavin izmerjen na lokaciji Škale; 
pH je znašal 4,95.
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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

ŠOŠTANJ 0 1 0 3 2 2 5 2 1 1 0 0

TOPOLŠICA 3 5 3 6 4 2 5 2 3 0 1 0

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

GRAŠKA GORA 3 6 2 4 0 0 2 2 2 0 1 0

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

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

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

ŠKALE 5 3 0 5 6 3 0 1 1

SKUPAJ 22 36 23 40 21 12 36 26 21 1 6 3

LETO 2007 2008 2009 2010 2011

ŠOŠTANJ 0 0 0 1 0

TOPOLŠICA 0 1 0 3 0

ZAVODNJE 0 0 0 3 1

GRAŠKA GORA 0 0 0 1 0

VELENJE 0 0 0 0 0

LOKOVICA - VELIKI VRH 0 0 0 2 1

PESJE 0 0 0 3 0

ŠKALE 0 0 0 2 2

SKUPAJ 0 1 0 15 4

Najnižji pH

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

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

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

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

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

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

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

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

ŠKALE - - 4,88 4,97 5,79 4,10 4,11 4,90 5,95 5,54 4,76
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LETO 2007 2008 2009 2010 2011

ŠOŠTANJ 6,05 6,00 6,00 5,46 6,03

TOPOLŠICA 5,88 5,40 5,62 5,19 6,06

ZAVODNJE 6,00 6,00 5,93 4,90 5,54

GRAŠKA GORA 6,00 6,05 6,05 5,54 6,07

VELENJE 6,00 5,95 6,10 6,23 6,12

LOKOVICA - VELIKI VRH 5,85 6,00 5,95 4,87 5,50

PESJE 5,90 6,10 5,87 5,13 5,65

ŠKALE 5,90 6,00 5,63 5,21 4,95

pH vrednost padavin v letu 2011

MESECI ŠOŠTANJ TOPOLŠICA ZAVODNJE GRAŠKA G. VELENJE LOKOVICA - VELIKI V. PESJE ŠKALE

  1 7,05 6,54 6,50 6,61 7,02 5,74 6,60 6,42

  2 6,57 6,64 6,23 6,65 7,05 5,82 6,53 6,27

  3 7,11 7,09 6,83 6,94 6,98 6,43 6,94 6,69

  4 6,91 6,44 6,78 6,50 6,27 6,24 5,65 6,42

  5 7,14 6,72 6,46 7,19 6,78 6,25 6,65 4,95

  6 6,03 6,23 6,41 6,08 6,12 6,26 5,83 6,07

  7 6,66 6,29 6,35 6,30 6,52 6,40 6,18 5,30

  8 7,14 6,06 6,66 6,07 6,50 6,48 5,92 6,38

  9 6,96 6,69 6,35 6,87 6,69 6,73 6,49 6,07

10 6,99 6,44 5,54 6,68 6,62 5,78 6,04 6,00

11 7,65 7,72 7,42 7,36 7,82 6,69 7,18 6,92

12 6,56 6,33 6,22 6,25 6,51 5,50 6,07 5,80

Kot že rečeno, je bilo največje število kislih padavin v letu 
2011 na merilnem mestu Škale (2 kisla mesečna vzorca). Od 
štirih kislih padavin na območju TE Šoštanj v letu 2011 sta 
bili na merilnem mestu Škale izmerjeni tudi najnižji vre-
dnosti. Kisla vzorca padavin na merilnem mestu Škale sta 
bila izmerjena v maju in juliju. Kisel vzorec je bil izmerjen 
tudi na lokaciji Veliki Vrh v decembru in lokaciji Zavodnje v 
mesecu oktobru. 

5 .3 .5  K oncentrac i je  su l fatov 
in  n i t ratov  v  padavinah

Sulfati in nitrati so končni produkti oksidacije SO
2
 in NO

x
 in 

so glavni povzročitelji kislih padavin. Zadnja leta smo v sve-
tu in pri nas zasledili padec koncentracij sulfatov v padavi-
nah in skupnih depozicijah sulfatov na površino tal. 
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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

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

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

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

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

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

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

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

ŠKALE 13,01 10,56 10,55 9,95 12,43 9,55 10,23 10,22 21,63

LETO 2007 2008 2009 2010 2011

ŠOŠTANJ 11,55 10,46 30,94 7,11 9,94

TOPOLŠICA 10,26 10,34 28,53 6,90 6,12

ZAVODNJE 11,94 10,72 35,97 9,56 5,47

GRAŠKA GORA 7,83 10,09 21,25 7,26 5,27

VELENJE 8,20 10,71 20,67 8,02 5,49

LOKOVICA - VELIKI VRH 11,75 9,12 24,15 8,02 6,04

PESJE 10,67 11,51 24,99 7,90 5,97

ŠKALE 9,31 8,36 25,98 5,63 5,93

KONCENTRACIJE NITRATOV (mg/m2/dan)

LETO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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 13,63

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 11,69

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 9,64

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 8,41

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 9,77

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 6,48

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 9,99

ŠKALE 4,86 4,53 4,93 5,15 6,19 5,45 7,59 5,59 6,02 6,73 4,81 4,79
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LETO 2007 2008 2009 2010 2011

ŠOŠTANJ 10,94 10,49 13,63 7,75 8,22

TOPOLŠICA 8,47 8,08 11,69 5,55 4,87

ZAVODNJE 6,74 10,51 9,64 10,15 5,77

GRAŠKA GORA 10,08 8,32 8,41 5,16 5,91

VELENJE 9,55 7,91 9,77 6,23 4,40

LOKOVICA - VELIKI VRH 6,34 5,29 6,48 4,03 3,35

PESJE 7,38 8,58 9,99 7,08 5,49

ŠKALE 6,73 4,81 4,79 4,52 3,73

5.4  OBREMENITVE VODA

V tem letu smo preko izpustov odvedli v reko Pako 2.335.130 
m3 neoporečnih hladilnih voda, na komunalno čistilno na-
pravo Šoštanj pa normativno 13.170 m3 fekalnih voda. Ker 
količine fekalnih voda ne merimo, temveč jo izračunamo 
iz normativa po zaposlenem, smo v bilanci voda TEŠ osta-
nek 37.329 m3 pitne vode tudi letos računsko dodali količi-
nam 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 dodanih 0 m3 jam-
ske vode, 387.742 m3 odpadnih voda TEŠ (tu ni upošteva-
na razlika do normativa pitne vode), 0 m3 surove vode iz 
Pake in 239.700 m3 padavin, skupaj torej 627.442 m3 doda-
tnih voda. Ker smo poleg tega na področje sanacije ugre-
znin delno ločeno, delno pa kot produkt, vgradili 301.802 
ton takšnega pepela, ki še lahko veže vodo (0.8 ton vode 
/1 tono pepela), lahko torej 241.442 m3 dodanih odpadnih 
voda smatramo kot sistemsko koristno izgubo oziroma 
vgrajeno vodo. Od vse dodane vode je torej 241.442 m3 ve-

zal pepel, izhlapelo pa je  224.250 m3. Hidrometeorološko 
stanje nasipa kaže, da je bilo padavin 15.450  m3 več kot pa 
izhlapevanja. Ker obenem ni bilo prelivanja ZKV, se razlika 
v 161.750 m3, ki je sestavljena predvsem iz blatne vode TEŠ, 
smatra kot nelegalna izguba. 

V okviru prizadevanj za zmanjšanje izgub voda, smo v tem 
letu nabavili centrifugo za blatno vodo dekarbonatizacije, 
ki bo dodatno pripomogla k izboljšanju bilance ZKV. Same 
postavitve pa še nismo uspeli realizirati zaradi pomanjka-
nja potrebnih montažnih površin. Izboljšana bilanca ZKV 
bo skupaj z odstranjenimi akumulacijami na PSU nedvo-
mno pripomogla dodatnemu izboljšanju kemijskega, ka-
sneje pa tudi ekološkega stanja jezera. Že nekaj časa pa 
imamo v planu izvesti še sistem vlaženja produktov iz ZKV 
cevovoda na lokaciji vmesnega skladišča. 

Sistem zbiranja voda iz področja transportne ceste in vme-
snega skladišča produktov, je v tem letu obratoval po pri-

čakovanju in s prečrpavanjem v ZKV prispeval k učinkovi-
tejšemu čiščenju utrjenih površin in manjšemu onesnaže-
vanju vodotoka.

Postopek lociranja onesnaževalcev, ki ga imamo uvede-
nega v TEŠ za potrebe pospešitve intervencij, je bil v tem 
letu nekajkrat sprožen predvsem zaradi gradbišča. Preko-
račevanje pH, trdnih delcev in železa v vodi se je pojavlja-
lo predvsem na iztoku nekdanje mestne meteorne kana-
lizacije zahodno od HS 4 v reko Pako, ki je lociran v bliži-
ni bencinskega servisa. Ocenjujemo, da je nedopustnemu 
odvajanju v reko Pako vode z visokim pH v prvem polletju 
botrovalo pranje opreme za betoniranje, kasneje pa verje-
tno tudi raztros betona. Kljub temu, da v sami reki Paki ni 
bilo opaziti bistveno povečanih vrednosti, pa smo na ne-
dopustna odvajanja gradbiščnih meteornih voda izvajalce 
in nadzornike nenehno opozarjali. 
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V okviru ekološko sprejemljivejše uporabe razpoložljivih 
voda in vzdrževanja ekološko sprejemljivega pretoka 400 
l/s, v Šoštanju še vedno ostaja naloga približati dotok za 
bogatenje reke Pake merilnemu mestu v Šoštanju in avto-
matizirati krmiljenje, kar bi bilo ob predpostavki dovolj ve-
likega predtlaka (nivoja), izvedljivo direktno iz cevovodov 
Družmirskega jezera.

Novembra smo pripravili še strokovne podlage za ureditev 
Družmirskega jezera s poudarkom na okoljsko primernejši 
uporabi vode za TEŠ. Podlage smo posredovali PV, ki je no-
silec aktivnosti omenjenega ureditvenega načrta. 

Junija smo uspeli tudi z znižanjem črpanja vode iz izvira 
v Topolšici iz 130 m3/h pod 80 m3/h, kar je izjemen uspeh 
predvsem zato, ker gre za varčevanje vode s statusom kva-
litetne pitne vode. 

Posebej je treba izpostaviti še po gradbeni strani skoraj za-
ključeno izgradnjo prestrezalnika onesnaženih voda, kar 
omogoča nadaljevanje izvedbe strojnih in elektro inštala-
cij ter meritev 

V tem letu je bil predstavljen zaključek študije razvojnih 
možnosti jezer v Šaleški dolini, ki je ponovno opozoril na 

visoke vsebnosti sulfatov in organskih snovi ter na anae-
robno okolje v globljih plasteh Velenjskega jezera. Iz tega 
naslova smo se s strokovnjaki posvetovali o možnostih glo-
binskega dotoka reke Velunje in rastlinskih čistilnih otokov 
s poudarkom na asimilaciji sulfata. Ker predloga možnih ra-
stlinskih vrst do konca leta še nismo prejeli, se bomo osre-
dotočili na možnost nadzorovanega globinskega dotoka.

BILANCA UPORABLJENIH VODA

SUROVA VODA  PROIZVODNJA PORABA

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

Družmirsko jezero 7016786 DEKA 2 4929324 HS5 4831772 izhlapela 3221181

 Topolšica 260000 blatna voda 329764 v HOP 329764

  deka za RDP 30000 deka za RDP 30000

    hladilna za RDP 543971

    kaluža 1066620

  DEKA1 5372116 HS 1-3 1745744 izhlapela 1163829

      kaluža 581915

    HS 4 3476526 izhlapela 2317684

    blatna voda 34192 v HOP 34192

Paka 3284654   deka za RDP 110000 deka za RDP 110000

     hladilna za RDP 472247

 surova RDP 0 surova RDP 0 surova za RDP 0

     kaluža 686595

   števčne izg. 3442 števčne izg. 3442

  HOP 0 HOP 0 v HOP 0

Topolšica 777964 števčne izg. 674 števčne izg. 674 števčne izg. 674

 za RDP 4 182378 za RDP 4 182378 za RDP 4 182378

 DEMI2 348874 bloki 1-3 75829 izhlapela 75829

  blok 4 103408 izhlapela 96508

    el. ČK v HOP 6900
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SUROVA VODA  PROIZVODNJA PORABA

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

  blok 5 72216 izhlapela 66016

    el. ČK v HOP 6200

  toplotna p. 36783 izhlapela 36783

   eluati 10686 el. DM v HOP 10686

KPV 64461   števčne izg. 49952 števčne izg. 49952

 grmov vrh 50499 pitna 50499 fekalna 13170

     ostalo v HOP 37329

vsota 11143865  11143865  11143865  11143865

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  1163829  581915   1745744

HS 4  2317684  686595   3004279

HS5  3221181  1066620   4287801

blok1-3  75829     75829

blok 4  96508     96508

blok 5  66016     66016

toplotna postaja  36783     36783

RDP boka 4 in 5  1088950 249646    1338596

HOP-ZKV   81470  0  81470

voda v žlindri   22364    22364

nasip san. ugrez.  321237     321237

fekalna      13170 13170

števčne izgube 54068      54068

vsota 54068 8388017 353480 2335130 0 13170 11143865

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 objekt 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 premajhnega števila meritev

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



b
il
TE

Š
 
2
0
1
1
 
|
 
7
4

5.5  RAVNANJE S STRANSKIMI PRODUKTI 

V letu 2011 smo za ugreznine pripravili  489.938 ton pepela 
in žlindre, 0 ton produktov aditivnega razžveplanja dimnih 
plinov (AODP) in 389.573 ton suspenzije sadre, ki je bila se-
stavljena iz 285.762 ton čiste sadre in 103811 ton vode. Od 
teh količin smo v produkt RDP zmešali 406.862 ton suhega 
pepela, 72.861 ton mokre žlindre in vso suspenzijo sadre, s 

čemer smo proizvedli  869.296 ton zemeljsko vlažnega pro-
dukta, 26.495 ton pepela smo oddali PV, ostanek pa hidra-
vlično transportirali na področje sanacije ugreznin.

Na ugreznine je bilo vgrajeno torej 416.083 ton suhega pe-
pela in žlindre, 72.861 ton mokre žlindre in 389.573 ton mo-

kre sadre, skupaj torej 878.517 ton produktov zgorevanja 
TEŠ ter 241.442 ton dodatnih voda, v jamo pa je bilo vgraje-
no 26.495 ton pepela.

Stranski produkti TEŠ v tonah na leto  

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

                   489938           0    25501       285762     103811 241442

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

                                      489938          25501                   389573 241442

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

    26495                      463443         25501 389573 241442

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

 26495             416083 47360          25501 389573 241442

 oddano PV hidravlično pepel suho       mokra žlindra              Suspenzija sadre dodatna voda

  26495 9221 406862          72861                    389573 241442

 oddano PV hidravlično           Transportirano  kot zemeljsko vlažna mešanica dodatna voda

     26495  9221                                 869296 241442

Vgrajeno v jami                                              produkti vgrajeni v nasip dodatna voda

      26495                                                    878517 241442

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

      26495                                                    1119959

Količina hidravlično transportiranih produktov je 
izračunana na podlagi bilance stehtanih količin in analiz 
premoga in stehtanih stranskih produktov. Količina dodat-
ne vode pa je določena na podlagi podatka, da 1 tona pe-
pela, žlindre in produktov AODP lahko veže 0.8 ton vode. 

 Kot je razvidno, smo večino pepela, žlindre in ostalih 
stranskih produktov TEŠ predelali v produkt RDP, imeno-
van tudi stabilizat TEŠ, ki ga koristno uporabljamo pri sa-
naciji ugreznin Premogovnika Velenje. 

Iz naslova učinkovite snovne izrabe odpadkov zgorevan-
ja smo tudi v tem času podrobneje nadzirali proizvodn-
jo v skladu s Slovenskim tehničnim soglasjem (STS) za sta-
bilizat TEŠ ter uspeli 95 % stabilizata pripraviti s pravilno 
vsebnostjo sadre. Rezultati kažejo na slabše stanje predv-
sem na bloku 4, kjer je prišlo v štirih tednih do nepravil-
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nosti meritev sadre tako, da je bilo potrebno v tem obdob-
ju izločiti dobršen del podatkov. Ker avtomatsko krmiljen-
je in računalniški nadzor do konca leta še ni bil realiziran, 
pa obstaja možnost ponavljanja takšnih napak tudi v pri-
hodnje. V kolikor to ne bi bilo dovolj, bo potrebno v nas-
lednjem obdobju izvesti še nekatere kombinacije transpor-
ta, predvsem pepela iz bloka 5 na blok 4 in žlindre iz blo-
ka 4 na blok 5. Pomembni problemi so še vedno tudi zaradi 
težav z dinamiko prodaje pepela in sadre ter izjemno veli-
kimi količinami žlindre. 

Glede na bližajoč potek STS smo pripravili vlogo za 
podaljšanje in jo posredovali na Zavod za gradbeništvo. Do 
konca leta so bili za potrebe kontrolnega nadzora ZAG od-
vzeti še vzorci posameznih komponent in stabilizata.

ZUNANJI TRANSPORT PRODUKTA

V tem letu na področju transporta ni bilo večjih posebnosti. 
Odvodnjavanje ceste v skupni cestni zbiralnik s črpališčem 
za onesnažene vode je funkcioniralo dobro in omogočalo  
vlaženje ceste in pranje premikajočih se vozil. Kljub temu je 
prašenje še zmeraj zelo izrazito, zato bo potrebo izvesti še 
vlaženje produktov v vmesnem skladišču.

PODROČJE SANACIJE UGREZNIN - NASIP-PRE-
GRADA

Na področju sanacije ugreznin v tem letu ni bilo znatnih 
sprememb.

Koncentracije sulfata in molibdena so v okolici področja 
sanacije ugreznin še vedno znatne. Trend padanja koncen-
tracij v zgornji plasti Velenjskega jezera je še prisoten, ven-
dar pa ni posebej izrazit. V Družmirskem jezeru so vred-
nosti sicer mnogo nižje od Velenjskega jezera, vendar pa je 
prisoten trend naraščanja, kar kaže na možnosti pronican-
ja vode iz Velenjskega jezera, verjetno pa tudi padavinske 
vode. V kolikor se kvaliteta voda glede sulfata in molibdena 
ne bo dovolj hitro izboljševala in nato stabilizirala, bo pot-
rebno z ustreznim prilagajanjem naklonov površin dodat-
no omogočati hitrejše površinsko odtekanje padavin. 

V primerjavi z letom 2010 so bile izmerjene koncentraci-
je nitrita v vodi zaprtega krogotoka nižje in niso presegale 
mejne vrednosti za iztok v vodotok.

5.6  HRUP

Na področju emisije hrupa je še naprej ostalo eno mesto s 
prekomernim hrupom v zahodni smeri od TEŠ zaradi hladil-
nega stolpa bloka 4.  Ker pa se ta hrup lahko primerja tudi z 
mnogimi naravnimi pojavi, smo od ministrstva že pred leti 
pridobili začasno dovoljenje za delno prekoračevanje do 
izgradnje bloka 6, ko blok 4 ne bo več obratoval.  

Za potrebe gradbišča je bila izvedena še tako imenovana 
občasna meritev hrupa na lokaciji fasad najbolj izpostav-
ljenih objektov, obenem pa sta od polovice oktobra vz-
postavljeni še kontinuirani meritvi hrupa na lokaciji me-
rilnih postaj. Kljub temu, da je občasna meritev pokazala 
na ustrezno nizek nivo hrupa, pa kontinuirani meritvi iz-
kazujeta prekoračitve. Zadeva še ni dovolj dobro pojasn-

jena. Razlika, ki jo opažamo je predvsem v tem, da lokaci-
ja kontinuirane meritve ni enaka predpisani, da obratovan-
je same merilne postaje povzroča lasten hrup in da konti-
nuirane meritve ne morejo izločiti občasni hrup predvsem 
povečanega prometa, ki ni posledica TEŠ.  
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5.7 ODPADKI IN ZEMLJINE

V okviru legalizacije vgradnje izkopanih zemljin, smo vlogo 
spomladi dopolnili še s koncesijo PV ter OVD za zemljine in 
jo konec maja tudi pridobili. Po pridobitvi smo dogovori-
li začetek vgrajevanja zemljin na področje sanacije ugrez-
nin s 24. 6. 2011. V prvi fazi je bilo treba vgraditi materiale, 
ki smo jih v ta namen na PSU že sicer skladiščili. V nadalje-
vanju se je ugotovil presežek izkopanih materialov, tako da 

je bilo potrebno v tretjem kvartalu pristopiti še k razširitvi 
dovoljenja. Vloga za razširitev je bila oddana na ARSO sep-
tembra.

Iz naslova ločevanja vzdrževalnih odpadkov smo pred re-
montom izvedli posebno izobraževanje vodij del. Ves čas 
smo še posebej spremljali trende nastajanja in odstranje-

vanja mešanih gradbenih in mešanih komunalnih odpad-
kov. Rezultati so na področju mešanih komunalnih od-
padkov še vedno slabi, saj se je količina le malo zmanjšala. 
Na področju gradbenih odpadkov v glavnem izločamo 
mešanico betona, opeke, ploščic in keramike, ki je bolj pri-
merna za recikliranje kot popolnoma pomešani gradbeni 
odpadki.

5.8 OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE 
 
Pripravil: Egon Jurač, univ.dipl.inž.kem in EIMV

5.9 ERICO

V začetku leta smo vlogo za okoljevarstveno dovoljenje 
(OVD) bloka 6 dopolnili še z dodatnimi zahtevami, sodelo-
vali na ustni obravnavi in OVD tudi pridobili, kar je v nadal-

jevanju omogočilo začetek gradnje. V smislu zahtev CCS di-
rektive smo kasneje določili še možne parcele za prigradn-

jo naprav za zajemanje CO
2
 in jih po elektronski pošti pos-

redovali na ARSO.

5 .9 .1  Povzetek  poroč i la  o 
mer i t vah emis i j  snovi  v  z rak 
i z  s i losov v  Termoelekt rarn i 
Šoštanj  d .o.o.  za  leto  2011

V skladu s slovensko zakonodajo – Uredba o emisiji sno-
vi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l.RS 31/07, 
70/08, 61/09) 3. člen, lahko silose opredelimo kot naprave, 
za katere je potrebno opravljati občasne emisijske meritve 
prahu, saj pri njihovem obratovanju nastaja onesnaženost 
zunanjega zraka s prahom. Meritve prahu smo opravljali na 

silosu kalcita bloka 4 (REZ 3), silosu kalcita bloka 5 (REZ 3), 
centralnem silosu apnenca (REZ 5), silosu apna (REZ 6), silo-
su pepela bloka 4 (REZ 7), silosu pepela bloka 5 (REZ 8), si-
losu pepela bloka 5 (REZ 9).

Meritve in poročila: Boštjan Mikuž, univ.dipl.inž.kem.tehnol., Iztok Miklavžina, dipl.inž.fizike, Boris Jakop, tehnik
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Meritve in poročila: Boštjan Mikuž, univ.dipl.inž.kem.tehnol., Iztok Miklavžina, dipl.inž.fizike, Boris Jakop, tehnik

V času opravljanja meritev emisij prahu snovi v zrak iz silo-
sa, je odzračevanje silosov preko vrečastih filtrov delovalo 
s polno močjo.

Meritve emisije snovi v zrak (prah) v podjetju TEŠ d.o.o. so 
bile opravljene v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l.RS št. 31/07, 70/08, 
61/09) in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, 
št. 105/08).

Mejna vrednost celotnega prahu na posameznem izpustu 
je 150 mg/m3, pri masnem pretoku manjšem kot 200 g/h. 
Pri masnem pretoku večjem od 200 g/h, je mejna vrednost 
celotnega prahu na posameznem izpustu 20 mg/m3.

Izmerjene vrednosti prahu na nobenem posameznem 
mernem mestu niso presegale zakonsko predpisane me-
jne vrednosti. Predlagamo, da se meritve periodično po-
navljajo vsako leto.

Vzorčna mesta so kljub določenim omejitvam (dostop 
je urejen, premajhna ravna sekcija pred in za mestom 

vzorčenja, vzorčenje preblizu izpusta) omogočala odvzem 
reprezentativnega vzorca v skladu s standardom ISO 10780 
in SIST EN 15259.

V tabeli 1 so prikazani rezultati meritev emitiranih količin 
celotnega prahu v mg/m3 in v g/h, ter njihova primerjava 
z zakonodajno vrednostjo. Na grafih 1 in 2 so izmerjene 
vrednosti prikazane grafično.

Tabela 1: Rezultati meritev emitiranih količin prahu iz silosov TEŠ.

Merno mesto (silos)
Celotni prah

[mg/m3]

Masni pretok - Φm

[g/h]

Ocenjena letna obremenitev* 

[kg/leto]

Mejna vrednost

(Ur. l. RS št. 31/07, 70/08, 61/09)

MM1 –  Silos kalcita bloka 4 (REZ 3) 1,72 5,03 30,2

150 mg/m3 pri

Φm < 200 g/h

ali

20 mg/m3 

pri

Φm > 200 g/h

MM2 –  Silos kalcita bloka 5 (REZ 4) 1,21 3,52 21,1

MM3 –  1 od 4 centralni silosi apnenca (OWF 10) (REZ 5) 0,36 0,19 0,02

MM4 –  2 od 4 centralni silosi apnenca (OWF 20) (REZ 5) 0,53 0,28 /

MM5 –  3 od 4 centralni silosi apnenca (OWF 30) (REZ 5) 0,42 0,22 /

MM6 –  4 od 4 centralni silosi apnenca (OWF 40) (REZ 5) 0,79 0,42 0,05

MM7 –  Silos apna (REZ 6) 50,3 19 5,69

MM8 –  Silos pepela bloka 4 (REZ 7) (levi izpust) 1,32 1,02 3,66

MM9 –  Silos pepela bloka 4 (REZ 7) (desni izpust) 1,86 1,35 4,88

MM10 – Silos pepela bloka 5 (REZ 8) (pomožni izpust) 0,83 2,22 0,33

MM11 – Silos pepela bloka 5 (REZ 9) (levi izpust) 0,65 7,69 19,2

MM12 – Silos pepela bloka 5 (REZ 9) (desni izpust) 4,77 67,4 404

SKUPAJ 64,76 108,34 489,13

* opomba: Ocenjena letna količina emitiranih količin prahu je odvisna od obratovalnih ur/leto posameznega odvodnika. Odvodnika OWF 20 (REZ 5) in OWF 30 (REZ 5) sta obratovala samo za potre-

be meritev, drugače ne obratujeta.
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Graf 1: Emitiran celotni prah skozi posamezne odvodnike v mg/m3

Graf 2: Masni pretok celotnega prahu na posameznih odvodnikih (g/h)
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5 .9 .2  Povzetek  monitor inga 
jezer

Vsebnost sulfata v vodi se je v Velenjskem jezeru zmanjšala 
v primerjavi z leti poprej, a le v zgornji plasti jezera do glo-
bine 20 metrov. Vsebnost sulfata v globini pod 20 metrov  

je ostala enaka kot pred leti, ker ne prihaja do običajnega 
mešanja jezerskih plasti v zimski in spomladanski homoter-
miji.

Graf 3: Letna količina prahu iz posameznega odvodnika

Sulfat se je v zgornji plasti Velenjskega jezera zmanjšal.
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Vsebnost sulfata v Družmirskem jezeru se je povečala.

Vsebnosti kisika pod 1 mg/l so bile ob vseh vzorčenjih v 
Velenjskem jezeru izmerjene že na globini med 14 in 15 
m, kar na osnovi kriterijev v Uredbi o stanju površinskih 

voda uvršča jezero med jezera, ki ne dosegajo dobrega 
ekološkega stanja. 

V Družmirskem jezeru še prihaja do mešanja zgornjih in spodnjih plasti vode v času spomladanske  in jesenske homotermije in zato v letu 2011 ni prišlo do pomanjkanja kisika v spodnjih 
plasteh.

Koncentracije kisika v Družmirskem jezeru 2011
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Koncentracije kisika v Velenjskem jezeru 2011

5 .9 .3  Monitor ing vodotok ov 
v  Ša lešk i  dol in i  na  vpl ivnem 
območju TEŠ -  2011

spec. Alenka Rošer Drev, univ. dipl .biol.; Anastazi-
ja Vrbovšek, dipl. inž. zooteh.; Gabrijela Triglav Bre-
žnik, univ. dipl. biol.; Marko Videmšek, gozd. teh. 

POVZETEK 

Oceno kakovostnega stanja vodotokov v Šaleški dolini na 
vplivnem območju TEŠ pripravljamo že od leta 1989. V letu 
2011 smo nadaljevali s preiskavami in vanje vključili vse 
elemente kakovosti in zahteve nove zakonodaje s podro-
čja površinskih voda.

Nova zakonodaja: 
• Vodna direktiva  - Water Framework Directive (2000/60/

EC),
• Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur.l.RS 

št. 10/2009), 

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilni-
ka o monitoringa stanja površinskih voda (Ur.l.RS št. 
81/2011), 

• Uredba o stanju površinskih voda (Ur.l.RS št. 14/2009) 
in 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sta-
nju površinskih voda (Ur.l.RS št. 98/2010).

Opravili smo oceno kemijskega stanja površinskih voda 
glede na predpisane okoljske standarde kakovosti in oce-
no ekološkega stanja na osnovi vseh predpisanih elemen-
tov kakovosti (splošnimi fizikalno-kemijskimi parametri, 
posebnimi onesnaževali in biološkimi elementi kakovosti 
– fitobentosom in bentoškimi nevretenčarji). Merilna me-
sta v reki Paki so bila v Pesju, Prelogah, pred TEŠ, v Šošta-
nju in v Skornem.

Ocena kemijskega stanja je pokazala dobro kemijsko sta-
nje vodotoka Pake na vseh merilnih mestih (v Pesju, v Pre-
logah, pred TEŠ, v Šoštanju in v Skornem).

Ocena stanja na osnovi posebnih onesnaževal in bioloških 
elementov kakovosti je pokazala dobro ekološko stanje v 
Pesju in v Prelogah, pred TEŠ, v Šoštanju in v Skornem pa 
vodno telo ne dosega dobrega ekološkega stanja. 

Končne ocene ekološkega stanja še ne moremo podati, ker 
še ni na voljo vseh kriterijev kakovosti (ni vseh mejnih vre-
dnosti, ki določajo pet razredov kakovosti ekološkega sta-
nja, za vse splošne fizikalno-kemijske parametre in za po-
sebna onesnaževala).
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5 .9 .4  Monitor ing ž iv l jen jsk e 
združbe v  h ladi ln ih  s to lp ih

spec. Alenka Rošer Drev, univ. dipl. biol.; Anastazi-
ja Vrbovšek, dipl. inž. zooteh.; Gabrijela Triglav Bre-
žnik, univ. dipl. biol.; Boris Jakop, kem. teh. 

POVZETEK 

Tudi v letu 2011 smo opravljali monitoring življenjske 
združbe v hladilnih stolpih 4 in 5 v Termoelektrarni Šoštanj. 
Življenjska združba v hladilni vodi hladilnih stolpov je bila 
tudi v letu 2011 zelo podobna tisti iz preteklih let. Opravlje-
ne analize jezera, Pake in prisotne združbe v hladilni vodi 
potrjujejo, da prisotna življenjska združba v hladilni vodi 
lepo sledi nihanjem in spremembam v okolju. 

V združbi so prevladovali fitoplanktonski organizmi. Med 
njimi so bile najpogosteje zastopane kremenaste alge. 

Preiskave prisotnih taksonov skozi leta so pokazale zelo 
ugodne pogoje za razvoj organizmov v hladilnem sistemu. 
Dovolj je svetlobe, kisika, temperature so ugodne, dovolj je 
hranilnih snovi, poveča se koncentracija vseh ionov ... Or-
ganizmi imajo vse pogoje za preživetje in razcvet. Notra-
nje ravnovesje združbe pa je odvisno od prilagodljivosti in 
kompeticijskih sposobnosti posameznega taksona. 

Spremljali smo prisotno življenjsko združbo v hladilni vodi 
pred in po dozaciji z biocidi.

Ugotavljamo, da ima dodani biocid negativen vpliv na pri-
sotno življenjsko združbo. Po doziranju z biocidom se moč-
no zmanjša število prisotnih organizmov v hladilni vodi. Bi-
ocid  vpliva na celokupno število bakterij in tudi na ostalo 
življenjsko združbo organizmov,  prisotnih v hladilni vodi. 

V iskanju najboljših rešitev glede delovanja hladilnih siste-
mov, v svetu sodeluje veliko raziskovalcev in operativnih 
strokovnjakov, ki svoje izkušnje izmenjujejo. Nadaljevati bo 
potrebno z raziskavami o alternativnih tehnikah mikrobio-
loške obdelave hladilnih sistemov in o načinih, kako najbolj 
zmanjšati mikrobiološko tveganje.

Fragilaria capucina (foto: G. Triglav Brežnik) 40*

5 .9 .5  Monitor ing izcednih 
voda ,  prašnih  usedl in  in 
aerosolov  iz  deponi je  premoga

Avtor: Polona Druks Gajšek, univ. dipl. inž. kem. inž.; 
Iztok Miklavžina, dipl. inž. fiz.

Termoelektrarna Šoštanj uporablja za proizvodnjo električ-
ne energije lignit, ki je deponiran na deponiji vzhodno od 
elektrarne. Deponija premoga predstavlja v Šaleški dolini 
površinski vir izhajanja različnih plinov, prahu in izcednih 
voda. V okviru monitoringa spremljamo kvaliteto izcedne 

vode iz deponije premoga ter vpliv zapraševanja okolja s 
premogovim prahom. Od 2006 naprej poteka na vplivnem 
območju deponije premoga tudi monitoring aerosolov.

V času močnejših padavin in posledično pri višjih pretokih 
izcedne vode iz deponije premoga, so koncentracije po-
sameznih parametrov (neraztopljene snovi, usedljive sno-
vi, KPKd, sulfat) v izcedni vodi mnogo višje kot pa v suhem 
vremenu oziroma pri nizkih pretokih. To je za pričakovati, 
ker v času močnejših padavin prihaja do večjega spiranja 
premoga ter ostalih odprtih površin na tem območju in s 
tem do večjih vsebnosti posameznih onesnažil v vodi. Iz-
merjene koncentracije posameznih parametrov v izcednih 
vodah zelo nihajo in so odvisne od več dejavnikov (sušno 
obdobje, količina padavin, trajanje padavin,  čiščenja utr-
jenih površin …). Pomemben dejavnik je tudi količina za-
loge premoga na deponiji. V primeru manjših zalog pre-
moga se spira s padavinami manjša površina deponije pre-
moga in posledično so v odvzetih vzorcih izcedne vode v 
jašku, ki zaključuje kanal ob deponiji premoga, izmerjene 
nižje koncentracije posameznih parametrov. Učinki sana-
cijskih ukrepov - zbiranja dela izcednih voda in prečrpava-
nja v ZKV - se kažejo tudi pri rezultatih opravljenih meritev. 
Izmerjene koncentracije posameznih parametrov v izcedni 
vodi so po sanaciji nižje od izmerjenih koncentracij posa-
meznih parametrov v odvzetih vzorcih izcedne vode v letu 
2004 oziroma pred sanacijo. V primerjavi s preteklimi leti, 
ko so bile povišane izmerjene koncentracije neraztopljenih 
snovi, usedljivih snovi ter KPKd v odvzetih vzorcih izcedne 
vode na obeh mernih mestih, so v letu 2011 občasno bile 
presežene predpisane mejne vrednosti iz Uredbe o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in jav-
no kanalizacijo (Ur.l. RS št. 47/05, št. 45/07 in št. 79/09, Prilo-
ga 2) predvsem na iztoku v kanal, ki vodi v reko Pako, ki za-
jema izcedne vode s širšega območja (poleg območja de-
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ponije tudi vode z območja odprtih površin v okolici de-
ponije). 

Ekološki monitoring deponije premoga vključuje tudi raz-
iskave prašne usedline. Podobno kot v preteklih letih, smo 
tudi v letu 2011 spremljali prašno usedlino na dveh mernih 
mestih (ob jugovzhodni strani deponije premoga - MM1 in 
med obema deponijama - na travniku, ki leži med deponijo 
premoga, Velenjskim jezerom in področjem sanacije ugre-
znin (PSU) - MM2). Vse mejne imisijske vrednosti veljajo le 
za merno mesto MM2, lokacija MM1 predstavlja emisijski 
vir onesnaženja s prašno usedlino. Pri vrednotenju rezulta-
tov se orientiramo po mejnih imisijskih vrednostih, ki so na-
vedene v sedaj neveljavni Uredbi o mejnih, opozorilnih in 
kritičnih koncentracijah imisijskih vrednostih snovi v zraku 
(Ur.l. RS št. 73/94). Orientacijska mejna mesečna vrednost 
prašne usedline, ki znaša 350 mg/(m2/dan), v letu 2011 ni 
bila presežena. Prav tako ni bila presežena orientacijska 
mejna letna vrednost prašne usedline, ki znaša 200 mg/
(m2/dan). Vsebnosti kovin kadmija, svinca in cinka v prašni 
usedlini v letu 2011 prav tako niso bile presežene.

Od leta 2006 dalje je v monitoring vključen tudi segment 
aerosoli (lokacija pri Kinološkem društvu). Izmerjena količi-
na aerosolov (delcev PM 10) je nižja od letne mejne dovo-
ljene koncentracije glede na Uredbo o kakovosti zunanje-
ga zraka (Ur.l. RS št. 9/11). Izmerjena vsebnost svinca v aero-
solih je glede na omenjeno uredbo daleč pod predpisano 
mejno vrednostjo. Vrednosti kadmija in niklja v aerosolih 
so precej pod ciljnimi vrednostmi za kadmij in nikelj glede 
na Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in poli-
cikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l. 
RS št. 56/06), medtem ko vrednost arzena ne dosega ciljne 
vrednosti v letu 2011.

5 .9 .6  Ek ološk i  monitor ing 
področja  sanac i je  ugreznin 
(EKO -MON)

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

Avtorji poročila: mag. Liljana Mljač, univ.dipl.biol.;  
Iztok Miklavžina, dipl.inž.fizike; Polonca Druks Gaj-
šek, univ.dipl.inž.kem.inž.; Rudi Ramšak, univ.dipl. 
biol.; spec. Alenka Rošer Drev, univ.dipl.biol.; mag. 
Mojca Bole, univ.dipl.inž.kem.tehn.; dr. Nives Vrbič 
Kugonič, univ.dipl.biol.; Zoran Pavšek, prof. geogra-
fije in sociologije

Poročilo EKO-MON za leto 2011, ki smo ga pripravili na ERI-
Co d.o.o., je narejeno v skladu s pogodbama s TEŠ in PV 
za izvedbo projekta »Ekološki monitoring področja sana-
cije ugreznin – EKO-MON«. Podlaga za izvajanje ekološke-
ga monitoringa je tudi občinski Odlok o ureditvenem načr-
tu za področje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in pro-
dukti razžveplanja (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list 
Občine Šoštanj, št. 11/07.

Na področju sanacije ugreznin, ki ga sanirajo s pepelom 
in stabilizatom iz TEŠ, izvaja ERICo Velenje že od leta 1996 
ekološki monitoring (EKO-MON). Površina, na kateri se izva-
ja sanacija ugreznin s stabilizatom TEŠ (t.i. področje sanaci-
je ugreznin – v nadaljevanju PSU), je velikosti 62 ha 66/10 
m2 (situacija v letu 2008, izmera PV Invest). Stabilizat vgra-
jujejo na področje sanacije ugreznin z namenom, da se 
prepreči prelitje Velenjskega jezera v nižje ležeče Družmir-
sko jezero. Obe jezeri sta umetni tvorbi, nastali zaradi pod-
zemnega izkopavanja lignita. 

V okviru programa EKO-MON na ERICo d.o.o. spremljamo 
vplive vgrajenega materiala na vse segmente okolja: zrak 

(prašno usedlino, aerosole-delci PM 10), vode (vodo zapr-
tega krogotoka – ZKV in črpališče, podtalnico na in v okoli-
ci območja sanacije, iztoka iz Velenjskega in Družmirskega 
jezera, Velenjsko jezero z naravnima pritokoma Lepeno in 
Sopoto ter Pako pred in za iztokom iz jezera), tla, hrano in 
krmo. V segmentih okolja določamo fizikalno kemijske pa-
rametre, opravljamo pedološke in biološke analize ter ugo-
tavljamo prispevek tehnološko povečane naravne radioak-
tivnosti v okolju zaradi vgrajenega pepela in stabilizata na 
PSU. Za spremljanje vodne bilance pa na področju sanaci-
je ugreznin dnevno spremljamo količino padavin in izhla-
pevanje.

Rezultati  analiz v letu 2011 kažejo podobno kot v preteklih 
letih, da ima področje sanacije ugreznin največji vpliv na 
vode, ki se zbirajo na samem območju (voda v ZKV in črpa-
lišču), vendar se te vode ne iztekajo v okolje, ampak se vra-
čajo po zaprtem sistemu nazaj v TEŠ na ponovno uporabo. 

Vplivi področja sanacije se kažejo tudi v Velenjskem jezeru 
in nadalje v reki Paki, vendar se ti vplivi zaradi vseh sanacij-
skih ukrepov, ki so jih v TEŠ in PV izvajali v preteklosti in jih 
izvajajo še danes, tekom let opazno zmanjšujejo, kar potr-
jujejo tudi rezultati meritev v okviru ekološkega monitorin-
ga (EKO-MON). V Velenjskem jezeru sta letni povprečni vre-
dnosti za sulfat in Mo še vedno višji od dovoljenih vredno-
sti (LP-OSK), ki sta določeni za dosego dobrega ekološke-
ga stanja. Vendar pa se glede na pretekla leta koncentraci-
je obeh parametrov v zgornji plasti jezera opazno znižuje-
jo. Tako kot v Velenjskem jezeru, je tudi v Paki opazen trend 
zniževanja koncentracij sulfata in Mo. V letu 2011 Paka za 
vtokom jezerske vode dosega dobro ekološko stanje. 

Zaradi intenzivnega izkopavanja premoga pod in v bližini 
področja sanacije ugreznin je območje še vedno aktivno, 
prihaja do stalnega pogrezanja in na površini nastajajo raz-
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poke. V času urejanja območja je zaradi tega potrebno stal-
no spremljati vplive vgrajenega materiala na bližnjo in dalj-
no okolico; projekt EKO-MON je smiselno nadaljevati. Tudi 
v primeru prenehanja vgrajevanja stabilizata na področje 
sanacije ugreznin bo potrebno spremljati vplive področja 
sanacije na okolico – seveda v tem primeru v prilagojenem 
obsegu programa EKO-MON. 

Slika 1: vgrajevanje stabilizata na PSU

Slika 2 in 3: prečrpavanje vode iz črpališča na zahodnem delu PSU v ZKV, 

vzorčenje vode iz črpališča za analize v okviru projekta EKO-MON (Slike: 

L. Mljač, 2011).

5 .9 .7  Monitor ing mul ja  nad 
jezom T E Š  in  pod n j im

Avtor: Jelka Flis, univ.dipl.biol.

Odpiranje zapornice na reki Paki zaradi čiščenja akumu-
lacije mora biti nadzorovano, zato je potrebno kontrolira-
ti kvaliteto mulja in vplive na reko Pako po odpiranju. Za-
pornico lahko ob ustreznih pretokih vodotoka, ki so enaki 
ali večji od 12 m3/s odprejo le v primeru, da je bilo v izdela-
nem mnenju to dovoljeno. Glede na zelo kratek čas, ko so 
izpolnjeni pogoji MOP o količini pretoka, ki dovoljuje od-
piranje zapornic, opravljamo v ERICo periodično vzorčenje 
mulja. Za primerjavo in kontrolo onesnaževalcev odvza-
memo vzorce mulja pred odpiranjem zapornice na vzorč-
nih mestih pred Velenjem (pri Trebeliškem), pred zapornico 

TEŠ in pri Skornem (za CČN Šaleške doline). Vzorčna mesta 
Pake po odpiranja zapornice so štiri in so izbrana tako, da 
omogočajo tako kontrolo vplivov odpiranja zapornice na 
vodotok, kot kontrolo ostalih virov onesnaževanja vodoto-
ka. Ti podatki so potrebni za oceno stopnje onesnaženosti 
in tako ogroženosti vodnega okolja zaradi odpiranja zapor-
nice, načina ravnanja z muljem v primeru odstranjevanja 
mulja ter primerjavo onesnaženosti mulja z vzorci iz prete-
klosti – kontrolo onesnaževalcev. V Sloveniji nimamo spre-
jetih posebnih zakonskih normativov, po katerih bi lahko 
ovrednotili onesnaženost rečnih muljev, zato smo primer-
javo izvedli z normativnimi vrednostmi za odpadke in vnos 
v tla ter z nekaterimi tujimi normativi. Pri vzorčenju mulja 
smo tako kot v preteklih letih tudi v letu 2011 ugotovili, da 
so vrednosti kovin povečane že v mulju v Paki pri Trebeli-
škem. To kaže na vire onesnaževanja vodotoka že na ob-
močju Trebeliškega, ki vplivajo tudi na vsebnosti onesnažil 
v mulju in Paki pred zapornico TEŠ. V mulju pred zapornico 
se onesnažila akumulirajo. Največje so bile vrednosti one-
snažil v mulju pred zapornico novembra. V vseh analizira-
ni vzorcih muljev prevladujejo anorganske snovi. Rezulta-
ti analiziranih parametrov v vseh vzorcih mulja pred jezom 
TEŠ kažejo sicer na dokaj majhno onesnaženost glede na 
uporabljene mejne vrednosti za vrednotenje. Na osnovi re-
zultatov analiz ugotavljamo, da bi bilo potrebno za zmanj-
šanje transporta onesnažil in njihovega nalaganja v mulju 
zmanjšati onesnaževanje Pake že na vplivnem območju 
vzorčnega mesta pri Trebeliškem in sanirati vire onesnaže-
vanja s sulfidom pred jezom oz. zapornico TEŠ. 

Za preprečevanje prekomernih negativnih vplivov na vo-
dotok pri odpiranju zapornice pa je pomembna tudi na-
daljnja kontrola onesnaženosti mulja in vplivov odpiranja 
zapornice na onesnaženost vodotoka Pake. 



b
il
TE

Š
 
2
0
1
1
 
|
 
8
6

Tabela 1: Primerjava vsebnosti onesnažil v mulju po lokacijah – maj 2011

Tabela 2: Primerjava vsebnosti onesnažil v mulju po lokacijah - november 2011
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5 .9 .8  Monitor ing s  čebelami 
na  vpl ivnem območju 
Termoelekt rne Šoštanj

Pripravila: Melita Šešerko, univ.dipl.inž.kmet.

Zrak služi kot medij za prenos onesnaževanja z mesta nje-
govega nastanka na druga, celo zelo oddaljena mesta 
(Stanners in Bordeau, 1995). Rezultati meritev onesnaženo-
sti zraka ne omogočajo neposrednih zaključkov o vplivih 
izmerjenih koncentracij zračnih onesnažil na okolje in or-
ganizme, ki v njem bivajo. Sistematično spremljanje obre-
menjevanja okolja z onesnažili nam omogoča spremljanje 
vsebnosti onesnažil v čebeljih pridelkih, zbranih v Šaleški 
dolini. Raziskava predstavlja oceno obremenjenosti okolja 
z emisijami TE Šoštanj na podlagi meritev vsebnosti sulfa-

ta v medu in težkih kovin Cd, Pb, Zn, Hg in As v čebeljih pri-
delkih: med, cvetni prah, propolis. V letu 2011 se emisijsko 
območje TEŠ glede na povprečno vsebnost sulfata v medu 
uvršča med malo obremenjena območja. Glavnih območij 
obremenjevanja z SO

2
, ki so v preteklosti sovpadala z glav-

nimi smermi vetrov v Šaleški dolini v letu 2011 ni bilo zazna-
ti. Bolj obremenjene so bile lokacije, ki ležijo na dolinskem 
dnu, robovih dolinskega dna oziroma na izpostavljenih le-
gah hribovja kot sta Veliki Vrh in Radegunda. Slednje kaže-
jo podoben trend kot ga kažejo srednje mesečne koncen-
tracije SO

2
, izmerjene na avtomatskih merilnih postajah, 

razporejenih po Šaleški dolini. 

Na podlagi vsebnosti težkih kovin v čebeljih pridelkih so 
nekoliko bolj izstopale lokacije Lokovica, Veliki Vrh in Rade-
gunda. 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, As 
in Zn zaporedje: propolis > cvetni prah > med. Po vsebno-
sti PAH-ov si čebelji pridelki sledijo v naslednjem zapored-
ju: propolis > cvetni prah = med. V vzorcih propolisa so bile 
v vseh vzorcih prisotne spojine iz skupine PAH-ov z majh-
no molekulsko maso. Najvišje vsebnosti spojin iz te skupine 
so bile izmerjene v vzorcu propolisa iz Lokovice in Gaberk. 
Navedene izmerjene spojine iz skupine PAH-ov sodijo med 
spojine PAH-ov z majhno molekulsko maso, ki so navadno 
pirogenega ali petrogenega izvora. Vsebnosti benzo(a)pi-
rena, kot pokazatelja obremenjenosti čebeljih pridelkov s 
PAH-i, je bila v vseh analiziranih vzorcih čebeljih pridelkov 
pod mejo zaznavnosti uporabljene analitske metode. 

Graf 1 : Povprečne vsebnosti sulfata v medu v obdobju 1994 – 2011
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5 .9 .9  Monitor ing stanja  ta l 
in  rast l in  ter  sanac i ja  zak isanih 
obdelova ln ih  površ in  v  Ša lešk i 
dol in i

Pripravili: dr. Nives V. KUGONIČ, Melita ŠEŠERKO

V raziskavo stanja onesnaženosti tal in rastlinskega materia-
la s težkimi kovinami je bilo v letu 2011 skupno vključenih 20 
lokacij. Na izbranih vzorčnih mestih so bile opravljene ana-
lize vsebnosti 10 potencialno najbolj nevarnih anorganskih 

nevarnih snovi (Pb, Cd, Mo, Co, Ni, As, Hg, Cu, Zn, Cr) v vr-
tnih tleh na globini 0 – 20 cm. Opravljene so bile tudi analize 
vsebnosti Cd, Pb, As in Hg v užitnih delih, najpogosteje goje-
nih vrtnin – endivija, solata, korenje, hkrati so bile opravljene 
razlike v vsebnosti kovin med opranimi in neopranimi listi. 

Rezultati kažejo, da se trend nižanja emisij težkih kovin v 
vrhnjem sloju tal nadaljuje tudi v letu 2011. Povprečna vre-
dnost za Mo, Pb, As, Hg, Ni in Co v tleh na območju opra-
vljene raziskave je v celotnem obdobju izvajanja monito-
ringa bila nižja od predpisane mejne emisijske vrednosti. 

Trend zmanjševanja obremenjenosti z imisijami Cd, Pb in 
As se kažejo tudi na kakovosti rastlinskega materiala - vr-
tnin (slika 1). Pri tem razlike v vsebnosti kovin med opranimi 
in neopranimi vzorci vrtnin še vedno potrjujejo prisotnost 
imisij na vplivnem območju TE Šoštanj. Podatki izmerjenih 
vrednosti Cd, Pb, Hg in As v vrtninah kažejo, da so vrtnine z 
vidika uporabe za prehranjevalne namene ljudi neoporeč-
ne. Previdnost pri nadaljnji rabi tal za gojenje vrtnin je po-
trebna na lokacijah ob prometnih cestnih povezavah. 

Slika 1: Primerjava vsebnosti Cd v opranih vrtninah (listi solate, endivije in koreni korenja) med leti 2000 – 2011. Prikazane so povprečne vrednosti s standardnim odklonom (mg/kg suhe sno-
vi). Velikost vzorca: za leto 2000  n = 20, za leto 2011 n = 20.

V Šaleški dolini se poleg spremljanja stanja tal in rastlin z vi-
dika obremenjenosti s težkimi kovinami izvaja sanacija za-
kisanih obdelovalnih površin. 

V sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina je bilo v 
letu 2011 v sanacijo z apnenjem vključenih 153 ha obdelo-

valnih površin, na katerih so rezultati predhodno opravlje-
nih analizah pokazali na potrebo po apnenju. 

Monitoring sanacije zakisanosti obdelovalnih površin se je 
v letu 2011 izvedel na 72 lokacijah. Spremljanje stanja tal 
kaže na razlike v povprečni vrednosti reakcije tal (pH) glede 

na rabo tal.  Povprečna reakcija v travniški tleh je bila v pov-
prečju višja (pH 5,8) kot ob zadnjem monitoringu (pH 5,4). 
Rezultati potrjujejo uspešnost izvedene sanacije z apne-
njem na obravnavanih travniških lokacijah, kljub temu ima 
še vedno 30 % travniških površin reakcijo tal nižjo od pH 
5,5.

Vsebnost Cd v opranih listih solate Mann Whitney U-test: U = 131, +

Cd
 (m

g/
kg

 su
he

 m
as

e)

LETO

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2000 2011

±1,96* Std. Err.

±1.00* Std. Err.

Mean

Vsebnost Cd v opranih listih endivije Mann Whitney U-test: U = 66, *** 

Cd
 (m

g/
kg

 su
he

 m
as

e)

LETO
2000 2011

±1,96* Std. Err.

±1.00* Std. Err.

Mean

Vsebnost Cd v opranih korenih korenja Mann Whitney U-test: U = 24, ***

Cd
 (m

g/
kg

 su
he

 m
as

e)

LETO
2000 2011

±1,96* Std. Err.

±1.00* Std. Err.

Mean

0,05

0,15

0,25

0,35

0,45

0,55

0,65

0,75

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8



b
il
TE

Š
 
2
0
1
1
 
|
 
8
9

Na lokacijah v njivski rabi se je v obdobju od izvajanja za-
dnjega monitoringa reakcija tal v povprečju znižala s pH 
5,4 na pH 5,1, pri tem je bil delež površin z reakcijo tal nižjo 
od pH 5,5 62,5 %. Za travniške in njivske površine na kate-
rih je izmerjena reakcija nižja od pH 5,5 zato predlagamo, 
da se ponovno apnijo. Podatki primerjave reakcije tal kaže-
jo na manjšo stabilnost reakcije tal (pH) na njivskih površi-
nah v primerjavi z zatravljenimi površinami - najverjetneje 
je povezana z intenzivnostjo rabe tal. 

Izboljšana založenost z rastlinam dostopnim fosforjem in 
kalijem v travniških in njivskih tleh odraža ugoden vpliv 
opravljene sanacije zakisanih tal. Ugodni vplivi sanacije se 
odražajo tudi v mikrobiološki aktivnosti tal. Rezultati spre-
mljanja mikrobiološke aktivnosti tal na petih travniških lo-
kacijah pred in po izvedenih sanacijskih ukrepih z apne-
njem kažejo na odvisnost mikrobiološke aktivnosti od re-
akcije tal, predvsem v segmentu nitrifikacije, nekoliko manj 
v segmentu mineralizacije.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih pozitivnih kazalcev sta-
nja tal po opravljenem apnenju ugotavljamo, da je sanacija 
tal sicer uspešna, še vedno pa je apnenje potrebno v smislu 
vzdrževanja obstoječega stanja že saniranih površin oziro-
ma izboljšanja stanja reakcije tal nad vrednostjo pH 5,5. 

5 .9 .10  Odpadek na j  ne  bo 
samo odpadek

Klemen Kotnik, univ. dipl. geog.

Odpadek naj ne bo samo odpadek je okoljski izobraževalni 
projekt, ki ima v Šaleški dolini lepo tradicijo. Prvič je bil iz-
peljan že leta 1996. Letošnjega, že petnajstega po vrsti, se 

je udeležilo okoli 400 sedmošolcev iz osnovnih šol v Šale-
ški dolini.

Ravnanje z odpadki je v sodobni družbi zelo pomembno 
področje. O dobrih učinkih na področju gospodarjenja z 
odpadki pa lahko govorimo le v primeru, da pri prebival-
cih dosežemo določen nivo družbene in okoljske odgovor-
nosti in jih pridobimo za sodelovanje. Glavna strategija re-
ševanja problemov s komunalnimi odpadki je in mora biti 
zmanjševanje količin odpadkov in njihovo ločeno zbiranje 
ter predelovanje, kar lahko funckcionira le ob sodelovanju 
prebivalstva. Predpogoj za takšno sodelovanje pa je seve-
da stalno obveščanje, osveščanje in spodbujanje javnosti. 
Ena pomembnejših ciljnih skupin za tovrstno osveščanje 
in izobraževanje so gotovo mladi. Ob primerni spodbudi 
so vedno pripravljeni za sodelovanje v različnih akcijah, za 
vzgojne cilje so še močno dovzetni, svoje navade, ravna-
nje, stališča šele oblikujejo, poleg tega pa lahko zelo veliko 
pripomorejo tudi k uspešnemu prenosu informacij v svoja 
domača okolja.

Za učence, vključene v projekt, vsako leto pripravimo pre-
davanja in terenske oglede. Poglavitna tema predavanj in 
rdeča nit terenskega ogleda je spoznavanje načina gospo-
darjenja z odpadki v Šaleški dolini, izgled in ureditev eko-
loških otokov ter zbirnega centra, vsako leto pa dodamo še 
kakšno posebno vsebino oziroma določeni tematiki, veza-
ni na odpadke, namenimo poseben poudarek. 

V okviru letošnjega projekta smo učence seznanili z osnov-
nim znanjem oz. dejstvi o odpadkih (kaj so odpadki, kate-
gorije, količine) in o gospodarjenju z njimi. Poudarek je bil 
na možnostih preprečevanja in zmanjševanja njihovega 
nastajanja ter na ločenem zbiranju. Ugotovili smo, da niso 
pomembne samo količine nastalih odpadkov, ampak še 
bolj načini ravnanja z njimi. Kronološko smo pregledali kaj 

se je dogajalo na področju ravnanja z odpadki v preteklo-
sti in sicer tako v svetovnem merilu kot na območju Šaleške 
doline.  Na področju ravnanja oz. gospodarjenja z odpad-
ki smo naredili primerjavo med Šaleško dolino in Slovenijo 
ter z nekaterimi državami EU. Ker je prihodnost ravnanja z 
odpadki na območju Šaleške doline v veliki meri poveza-
na z regionalnim centrom za ravnanje z odpadki v Celju, 
smo pomemben del predavanja namenili tudi slednjemu. 
Dela predavanja in terenskega ogleda sta neposredno po-
vezana s TEŠ, saj sta namenjena pepelu in področju sana-
cije ugreznine, v okviru katerih pa mladim pepela ne pred-
stavimo kot odpadka, ampak kot material za sanacijo. 

Po končanih predavanjih in terenskih ogledih so učenci ob 
pomoči mentorjev pripravili izdelke. Komisijo, ki je med 
vsemi oddanimi izdelki izbirala najboljše, so ponovno pre-
senetili in navdušili. Učenci so dokazali, da so iznajdljivi, 
ustvarjalni, inovativni in tudi, da so se ob projektu Odpa-
dek naj ne bo samo odpadek, veliko naučili. Naredili so šte-
vilne zelo zanimive izdelke, ki smo jih ob zaključku projek-
ta razstavili v prostorih Medobčinske zveze prijateljev mla-
dine Velenje (Vila Mojca). Avtorje najbolje ocenjenih izdel-
kov smo nagradili z izletom na Koroško. Ogledali so si Mu-
zej rudnika v Mežici ter svečarstvo in medičarstvo Perger v 
Slovenj Gradcu.

5 .9 .11  23 .  raz isk ova ln i  tabor 
Ve lenje  2011

Vita Zorko, dipl. org. tur.

V Šaleški dolini in njeni okolici v drugi polovici avgusta že 
od leta 1989 potekajo raziskovalni tabori. V tem obdobju 
so postali eni najbolj množičnih in interdisciplinarnih tabo-
rov v Sloveniji. Njihov poudarek je na sonaravnem in traj-
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nostnem razvoju kraja, ki ga raziskujemo, tako v okoljskem 
smislu, kot v smislu varovanja kulturne dediščine. Vsaki dve 
leti nas gostijo drugje, saj so izkušnje pokazale, da je to 
primerno zaradi zastavljenih raziskovalnih ciljev in narave 
dela na taboru. 

Sprva so na tabore prihajali raziskovat predvsem dijaki iz 
Šaleške doline in okolice. Do leta 2007 je imel tabor vse-
slovenski značaj, a kljub temu smo nekajkrat imeli pridih 
mednarodnosti (gostili smo največ po dva dijaka iz Hrva-
ške in Tržaške ter Koroške Slovenije). Zadnja tri leta je bil ta-
bor mednaroden, letos pa smo spet gostili le domače dija-
ke. Tabor Inštituta za ekološke raziskave ERICo Velenje je in-
terdisciplinaren tabor z jasnim ciljem – prispevati svoj de-
lež k raziskovanju krajev, ki nas gostijo ter tabor z odličnimi 
referencami (rezultati dela, publikacije). 

Letošnjega, že triindvajsetega po vrsti in sedemnajstega 
v organizaciji Inštituta za ekološke raziskave ERICo d.o.o., 
ki je potekal od 16. do 21. avgusta v Škalah pri Velenju, se 
je udeležilo 30 mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. 
Mladi so bili dejavni na številnih področjih. Trudimo se, da 
so raziskovalni rezultati uporabni v praksi. Geografska sku-
pina je spoznavala možnosti pridobivanja električne ener-
gije iz obnovljivih virov energije. Mladi so z obiski ustanov, 
podjetij, kmetij in raziskovalnih institucij izvedeli več o hi-
droenergiji, fotovoltaiki, bioplinu, »Waste to energy« teh-
nologijah, e-mobilnosti in učinkoviti rabi energije. V ta na-
men so v Celju obiskali toplarno in Regionalni center za 
ravnanje z odpadki ter bioplinarno Flere v Letušu. Biologi 
so se ukvarjali s popisom flore in favne ob šaleških jeze-
rih, vse so skrbno fotografirali in se preizkusili v ribolovu. 
Tudi kemiki so večino svojega časa preživljali ob vodi, kjer 
so vzetim vzorcem v laboratoriju inštituta ERICo d.o.o. me-
rili pH vrednosti. Novinarji so v časopisu »Škalek« skrbno 
beležili celotno dogajanje na taboru, se javljali na radio ter 

posneli video film. Umetniška delavnica je poglobljeno in 
celovito obravnavala likovno teorijo enostavnih likov (kva-
drat, trikotnik, krog), njihovo risanje in barvanje. S teoretič-
nimi predavanji, analizo in ateljejskim delom pod strokov-
nim vodstvom, so udeleženci pridobili široko znanje na po-
dročju akrilov in monotipij. Udeleženke kitajske skupine so 
spoznale osnovne značilnosti mandarinščine, pa tudi ne-
kaj njenih posebnosti. Naučile so se nekaj besed, fraz, pi-
smenk, spoznale zgodovino jezika in države (Kitajske) ter 
način življenja ljudi.

Na taborih poskrbimo za ustrezno namestitev, dobro hra-
no in predvsem za dobre delovne ter raziskovalne pogoje. 
Mladi raziskovalci so razdeljeni v manjše skupine, tako da 
lahko vsi aktivno sodelujejo pri delu in se mentor lahko po-
sveča vsakemu posamezniku. Skupine delujejo na različnih 
področjih, da lahko vsak udeleženec najde tisto, kar ga za-
nima in kjer bi se rad izpopolnil. Prav tako se lahko ob spre-
mljanju dela skupin seznanijo z vsebinami in metodami 
različnih ved in tako laže razpoznajo svoje študijske in po-
klicne interese. Na voljo imajo primerne prostore, potrebne 
materiale in tehnično opremo. Majhne skupine so zelo pri-
merne tudi za delo na terenu, saj so zelo okretne. Labora-
torijsko delo naravoslovne skupine opravljajo v sodobnem 
kemijskem in biološkem laboratoriju našega inštituta.

Raziskovalni rezultati so prikazani najprej na zaključni raz-
stavi, za katero vsaka skupina pripravi plakat in v biltenu, ki 
izide zadnji dan tabora. Vsaki dve leti, ko se tabor preseli, 
izdamo zbornik.

Na taboru se razvije tudi bogato družabno življenje, ki je s 
športnimi, glasbenimi in z drugimi zabavnimi prireditvami 
pomemben razlog, da se dijaki in študentje radi vračajo v 
Šaleško dolino. 

5 .9 .12  Ar zenove z vrst i  v 
zunanjem zraku ter  produkt ih 
i zgorevanja  in  RDP v  TEŠ

Avtor: Andrej Glinšek, univ.dipl.kem.

Arzen je kovina, ki je v naravi prisotna v različnih oblikah, 
od katerih so ene bolj, druge manj toksične, nekatere ob-
like pa so celo življenjsko pomembne (npr. arzenobetain, 
arzeno-sladkorji ipd.). Med najbolj toksične snovi nasploh 
spada As(III), medtem ko so druge zvrsti, npr. As(V) in ostali 
arsonati manj toksični.

Analizirali smo vzorce različnih trdnih materialov (premog, 
pepel, žlindra, stabilizat in sadra) ter aerosolov z lokacije 
Kinološko društvo.

V trdnih materialih je As v glavnem prisoten v obliki As(V), 
predvsem v produktih izgorevanja in razžveplanja. V pre-
mogu je zaznati tudi As(III) ter DMA in MMA. Organske ob-
like As, arzenobetaina, nismo zaznali v nobenem vzorcu.

V vzorcih zunanjega zraka (aerosoli) smo kot prevladujočo 
obliko odkrili As(V), v nekaterih vzorcih pa še sledove As(III).

6 Analiza 
obratovanja



6 Analiza 
obratovanja

Energijo si izmenjujemo v medsebojnih odnosih.
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6 ANALIZA OBRATOVANJA
Stane Tinauer

6.1 SISTEM ANALIZIRANJA ZAUSTAVITEV PROIZVODNIH BLOKOV 

6 .1 .1  B lok  3

Preglednica zaustavitev in zagonov bloka 3 od 01.01. do 31.12.2011

Št. zau.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad

Defekt
Nega Hlad. rez. Sinhroni   Remont

GWh Vzrok

Dne
Ure,

min.
Dne

Ure,

min.
Dni

Ure,

min.

Ure,

min.
Ure, min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

1 14/01 20:59 17/01 04:42    2       07:43 55:43            55:43      3,009  UES

2 17/01 05:53 17/01 06:00    0       00:07 00:07     00:07               0,006  DEFEKT

2 17/01 07:09 17/01 18:13    0    11:04 11:04       11:04               0,598 DEFEKT

3 04/02 20:16 07/02 01:38    2  05:22 53:22          53:22           2,882 UES

4 18/02 22:48 21/03 05:14        2    06:26 54:26        54:26          2,939 NEGA

5 08/04 23:27 11/04 02:46    2  03:19 53:19      53:19     2,771   UES

6 22/04 23:10 26/04 04:54    3    05:44 77:44    77:44          4,198 NEGA

7 29/04 23:41 30/04 24:00    1   00:19 24:19      24:19     1,313 UES

7 01/05 00:00 02/05 01:50    1    01:50 25:50      25:50     1,395 UES

8 13/05 23:33 16/05 02:49    2    03:16 51:16        51:16          2,768 NEGA

9 22/05 02:40 22/05 03:20    0  00:40 00:40        00:40        0,036   NEGA

10 17/06 23:51 18/06 16:51    0    17:00 17:00    17:00        0,918 UES

11 15/07 13:55 18/07 05:28    2  15:33 63:33        63:33       3,432  UES

12 22/07 22:45 25/07 03:37    2  04:52 52:52      52:52        2,855 UES

13 13/08 23:15 15/08 05:54    1    06:39 30:39      30:39     1,655 UES

14 17/09 23:47 19/09 03:02    1    03:15 27:15           27:15     1,472 UES

15 30/09 21:23 30/09 24:00    0    02:37 02:27            02:37         0,141 UES

15 01/10 00:00 12/10 04:00  11    04:00 268:00       268 :00     15,472 UES
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16 12/10 20:00 13/10 07:22    0    11:22 11:22     11:22                     0,614 DEFEKT

16 13/10 07:22 14/10 04:13    0    20:11 20:11             20:11       1,126 UES

17 2810 21:01 31/07 24:00    3    02:59 74:59      74:59       4,049 UES

17 01/11 00:00 07/11 03:00    6       03:00 147:00    147:00       7,938 UES

17 07/11 03:00 07/11 08:43    0     05:43    05:43          05:43       0,309 SINHRON.

18 23/12 21:37 28/12 06:02    4   08:25 104:25          104:25       5,639 UES

19 30/12 23:08 31/12 24:00    1   00:52  24:52         24:52       1,343 UES

Skupaj: 1256:58     22:33  184:06  1044:36    05:43 00:00   68,878

6 .1 .1 .1  Opis  vzrok ov pr i s i ln ih 
zaustav i tev  b lok a  3
Z 1: Blok zaustavljen zaradi turbinskega regulatorja. 

Z 2: Blok zaustavljen zaradi netesnosti na zagonski po-
sodi.
Z 4: Nega bloka 3.
Z 6: Nega bloka 3.

Z 9: Nega bloka zaradi povečanih vibracij na TBA.
Z 16: Blok zaustavljen zaradi netesnosti na turbinskem 
odvodnjavanju.
Z 17: Zakasnitev pri sinhronizaciji. 

6 .1 .2  B lok  4

Preglednica zaustavitev in zagonov bloka 4 od 01.01. do 31.12.2011

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.

     29 01/01 00:00  03/01 03:30     2 04:57      52:57               52:57     12,443 UES

29 03/01 03:30  03/01 04:57     0  01:27      01:27          01:27 0,341 SINHRON.

  1 09/01 14:46  09/01 15:32     0  00:46      00:46       00:46 0,180 IZPAD

  2 05/02 23:10  06/02 20:02     0 20:52      20:52   20:52 4,945 NEGA

  3 18/02 22:58  21/02 04:05     2  05:07      53:07      53:07 12,589 NEGA 

  4 11/03 22:16  13/03 17:00     1 18:44      42:44      42:44 10,256 NEGA 

  4  13/03 17:00  14/03 04:43     0 11:43      11:43          11:43 2,812 UES 

  5 08/04 16:54  08/04 20:15     0 03:21      03:21      03:21 0,807 IZPAD 

  6 23/04 00:44  26/04 04:48     3 04:04      76:04      76:04 18,332 NEGA 

  7 30/04 23:35  30/04 24:00     0 00:25      00:25      00:25 0,100 UES  

  7 01/05 00:00  02/05 03:20     1 03:20      27:20       27:20 6,587 UES

  8 11/05 19:08  11/05 21:49     0 02:41      02:41    02:41    0,646 DEFEKT  

  9 13/05 23:44  16/05 02:30     2    50:46      50:46          50:46      12,235 NEGA

10 18/05 12:12  18/05 17:14     0 05:02      05:02    05:02 1,225 DEFEKT 

11 24/05 21:50  25/05 22:51     1 01:01      25:01    25:01 6,029 DEFEKT 

12 26/05 09:49  29/05 00:25     2 14:36      62:36       62:36   15,087 DEFEKT 
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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.

12 29/05 00:25  29/05 11:55     0 11:00      11:00         11:00 2,651 UES

13 16/06 13:36  17/06 01:10     0  11:34      11:34          11:34        2,869 DEFEKT

14 19/06 00:26  20/06 02:49     1    02:23      26:23         26:23             4,439   DEFEKT

15 15/07 22:43  18/07 03:16     2 04:33      52:33      52:33        13,032 UES

16 28/07 20:53  29/07 11:49     0 14:56      14:56    14:56 3,703 DEFEKT

17 29/07 20:20  30/07 11:17     0 14:57      14:57    14:57 3,708 DEFEKT

18 31/07 01:18  31/07 24:00     0 22:42      22:42    22:42 5,630 DEFEKT  

18 01/08 00:00  08/08 04:55     0 04:55      04:55    04:55 1,219 DEFEKT 

19 06/08 00:26  07/08 19:50     1 19:24      43:24   43:24      12,421 NEGA 

19 07/08 19:50  08/08 02:31     0 06:41      06:41      06:41 1,657 UES

20 09/08 23:38  10/08 14:50     0 15:12      15:12      15:12 3,770 NEGA 

20 10/08 14:50  11/09 04:37     0 13:47      13:47      13:47 3,418 UES

21 06/09 07:31  07/09 19:35     1 12:04      36:04    36:04 8,728 IZPAD

21 07/09 19:35  08/09 05:01     0 09:26      09:26      09:26 2,283 UES

22 08/10 17:49  08/10 18:49     0 01:00      01:00    01:00 0,241 IZPAD

23 12/10 03:15  12/10 08:09     0 04:54      04:54    04:54  1,181 IZPAD

24 18/10 01:05  19/10 19:43     1 18:38      42:38    42:38 10,275 DEFEKT

25 28/10 22:47  31/10 06:43     2 07:56      55:56        55:56 13,480 UES

26 23/12 23:52  27/12 05:38     3 05:46      77:46      77:46 18,353 UES

27 31/12 00:59  31/12 24:00     0 23:01      23:01      23:01 5,432 UES

Skupaj:    924:14  253:07     328:32    341:08     00:00   01:27 223,104

6 .1 .2 .1  Opis  vzrok ov pr i s i ln ih 
zaustav i tev  b lok a  4  

Z 1: Izpad bloka zaradi kotla. 
Z 2: Zaustavitev zaradi nege RDP 4.
Z 3: Nega bloka zaradi zamenjave zaščitnega releja na 
motorju vlek ventilatorja RDP 4.
Z 4: Nega bloka. 
Z 5: Izpad bloka zaradi previsoke temperature v upar-
jalniku.  

Z 6: Nega bloka.
Z 8: Blok zaustavljen zaradi okvare PIŽ-a.
Z 9: Nega bloka.
Z 10: Blok zaustavljen zaradi okvare PIŽ-a.
Z 11: Blok zaustavljen zaradi netesnosti kotla.
Z 12: Blok zaustavljen zaradi netesnosti kotla.
Z 13: Blok zaustavljen zaradi zamašitve lijaka nad dogo-
revalno rešetko.
Z 14: Nega bloka, zaustavljen zaradi netesnosti kotla.
Z 16: Blok zaustavljen zaradi okvare PIŽ-a.

Z 17: Blok zaustavljen zaradi netesnosti vbrizgov.
Z 18: Blok zaustavljen zaradi netesnosti kotla.
Z 19: Nega bloka zaradi netesnosti kotla.
Z 20: Nega bloka zaradi popravila vbrizgov.
Z 21: Izpad bloka zaradi netesnosti kotla.
Z 22: Izpad bloka. 
Z 23: Izpad bloka zaradi napake na vzbujanju.
Z 24: Blok zaustavljen zaradi netesnosti kotla.
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 6 .1 .2 .2  Preglednica  zaustav i tev  in  zagonov naprave RDP blok a  4  od 01 .01 .  do 31 .12 .2011 
 

Št. 

zau.

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    05/02 23:15 06/02 19:32   0      20:17     20:17   20:17  NEGA

2 18/02 22:54 21/02 02:43   2       03:49     51:49       51:49 NEGA

3 23/04 00:43 26/04 02:54   3           02:11       74:11   74:11 NEGA

4 30/04 23:32 30/04 24:00   0     00:28     00:28 00:28 UES

4 01/05 00:00 01/05 23:22   0     23:22      23:22   23:22  UES

5 13/05 23:45 16/05 00:44   2      00:59     48:59 48:59 UES

6 15/07 22:41 18/07 02:06   2     03:25     51:25  51:25 UES

7 28/10 22:48 31/10 04:54   2     06:06     54:06    54:06 UES

8 24/12 00:13 27/12 03:35   3     03:22     75:22 75:22    UES

9 31/12 00:53 31/12 24:00   0     23:07        23:07 23:07 UES

Skupaj:   423:06    00:00 146:17  276:49      00:00           00:00  

Z 1, Z 2, Z 3: Nega RDP 4.

6 .1 .3  B lok  5

Preglednica zaustavitev in zagonov bloka 5 od 01.01. do 31.12.2011

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 08/01 23:33 10/01 03:45    1   04:12      28:12     28:12     8,178  UES

  2 06/03 12:36 06/03 14:47    0            02:11      02:11       02:11         0,633 IZPAD

  3 18/03 22:43 21/03 19:40    1 20:57      44:57    44:57       13,036 NEGA

  3 20/03 19:40 21/03 04:09    0 08:29      08:29          08:29         2,460 UES

  4 20/05 20:17 31/05 24:00  11   01:43    265:43              265:43   79,184 REMONT 

  4 01/06 00:00 30/06 24:00  30  00:00    720:00       720:00 219,600 REMONT

  4 01/07 00:00 15/07 08:40   14 08:40    344:40       344:40 105,123 REMONT

  5 13/08 23:30 15/08 04:51    1  05:21      29:21     29:21         8,952 UES

  6 15/08 13:04 15/08 15:46    0 02:42      02:42   02:42         0,824 IZPAD

Opis vzrokov prisilnih zaustavitev naprave RDP 4  
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Št.

zau.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad

Defekt
Nega Hlad. rez. Remont Sinhron.

GWh Vzrok

Dne
Ure,

min.
Dne

Ure,

min.
Dni

Ure,

min.

Ure,

 min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

  7 14/10 21:47 17/10 03:00    2 05:13      53:13    53:13        15,805    NEGA

  7 17/10 03:00 17/10 21:14    0 18:14      18:14       18:14         5,415 DEFEKT

  8 18/10 12:09 18/10 22:07    0 09:58      09:58   09:58         3,040 IZPAD 

  9 21/10 22:34 23/10 06:31    1 07:57      31:57       31:57          9,489 NEGA

10 26/11 22:48 27/11 20:00    0 21:12      21:12         21:12         6,296  NEGA

10 27/11 20:00 28/11 02:39    0 06:39      06:39         06:39     1,975 UES

11 16/12 21:52 19/12 03:25    2 05:33      53:33          53:33   15,637 UES

Skupaj:  1641 :01   33:05  151:19   126:14  1330:23     00:00 495,647

6 .1 .3 .1  Opis  vzrok ov pr i s i ln ih 
zaustav i tev  b lok a  5
Z 1: Izpad bloka zaradi okvare turbinskega regulatorja. 
Z 3: Nega bloka. 

Z 4: Remont.
Z 6: Izpad bloka zaradi previsokega nivoja v VT nagre-
valnikih. 
Z 7: Nega bloka.

Z 7: Popravilo pogona rešetke.
Z 8: Izpad zaradi izpada SLR3. 
Z 9: Nega bloka. 
Z 10: Nega bloka. 

6 .1 .3 .2  Preglednica  zaustav i tev  in  zagonov naprave RDP blok a  5  od 01 .01 .  do 31 .12 .2011

Št.

 zau.

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    08/01 23:50 10/01 04:50   1          05:00     29:00      29:00  UES

  2 16/01 15:34 16/01 18:05   0         02:31     02:31           02:31       IZPAD

  3 18/03 23:05 21/03 05:10   2      06:05     54:05      54:05     NEGA

  4 21/05 00:10 31/05 24:00 10        23:50       263:50     263:50 REMONT

  4 01/06 00:00 30/06 24:00  30       00:00       720:00         720:00 REMONT

  4 01/07 00:00 15/07 07:39  14      07:39   343:39          343:39 REMONT

  5 13/08 23:34 15/08 06:10   1      06:36     30:36        30:36 UES

  6 15/08 13:04 15/08 15:00   0      01:56         01:56      01:56 UES

  7 14/10 22:15 17/10 27:18   3       00:03     72:03      72:03 UES

  8 21/10 22:37 23/10 07:46   1      09:09         33:09     33:09 UES

  9 26/11 22:50 28/11 04:23   1      05:33     29:33     29:33 UES
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10 16/12 21:58 19/12 04:55   2      06:57     54:57        54:57 UES

Skupaj: 1635:19    02:31   54:05   251:14 1327:29            0:00  

6 .1 .3 .3  Opis  vzrok ov pr i s i ln ih 
zaustav i tev  naprave RDP 5 

Z 2: RDP izpadel zaradi izpada vleka in podpiha bloka 5.
Z 3: Nega bloka 5.

Z 4: Remont.

6 .1 .4  PE  51

6.1 .4 .1  Preglednica  zaustav i tev  in  zagonov PE  51 od 01 .01 .  do 31 .12 .2011

Št. zau.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad  

Defekt
Nega Hlad. rez. Remont

Sinhron.   

Meritev
GWh Vzrok

Dne
Ure,

min.
Dne

Ure,

min.
Dni

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

   226 01/01 00:00 03/01 06:46    2 06:46      54:46   54:46     2,300 UES

 1 03/01 20:06 04/01 06:45    0    10:39      10:39        10:39     0,447 UES

  2 04/01 20:16 05/01 07:41    0   11:25      11:25       11:25     0,480       UES

  3 05/01 20:16 10/01 07:53    4    11:37    107:53                107:37       4,520        UES

  4 10/01 20:05 11/01 07:40    0    11:35      11:35              11:35     0,487          UES

  5 11/01 20:05 12/01 08:30    0    12:25      12:25              12:25     0,522          UES

  5 12/01 08:30 12/01 08:43    0 00:13      00:13  00:13     0,009  

  6 12/01 20:07 13/01 07:40    0         11:33      11:33         11:33     0,485      UES

  7 13/01 20:00 14/01 07:43    0         11:43      11:43         11:43     0,492      UES

  8 14/01 20:03 17/01 07:42    2 11:39      59:39    59:39     2,505      UES

  9 17/01 18:11 18/01 06:41    0 12:30      12:30  12:30          0,525 UES

10 18/01 20:11 19/01 07:42    0 11:32      11:32      11:32     0,484      UES

11 19/01 20:05 20/01 07:41    0   11:36      11:36      11:36     0,487   UES

12 20/01 20:16 21/01 07:41    0   11:25      11:25  11:25     0,480 UES

13 21/01 20:05 24/01 07:41    2 11:36      59:36       59:36     2,503 UES

14 24/01 20:11 25/01 07:42    0 11:31      11:31  11:31     0,484 UES  

15 25/01 20:06 26/01 07:41    0 11:35      11:35  11:35     0,487 UES

16 26/01 20:10 27/01 07:41    0 11:31      11:31     11:31     0,484 UES

17 27/01 20:15 28/01 07:41    0 11:26      11:26   11:26     0,480 UES

18 28/01 20:01 31/01 07:42    2 11:42      59:42      59:42     2,507 UES

19 31/02 20:10 31/01 24:00    0 03:50      03:50  03:50     0,161 UES

19 01/02 00:00 01/02 07:41    0 07:41      07:41  07:41     0,323 UES
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Št.

zau.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad  

Defekt
Nega Hlad. rez. Remont

Sinhron.   

Meritev
GWh Vzrok

Dne
Ure,

min.
Dne

Ure,

min.
Dni

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

20 01/02 20:10 02/02 07:41    0 11:31      11:31       11:31     0,484 UES

21 02/02 20:09 03/02 07:41    0 11:32      11:32    11:32     0,484 UES

22 03/02 20:12 04/02 07:41    0 11:29      11:29     11:29     0,482 UES

23 04/02 20:01 07/02 07:41    2 11:40      59:40      59:40     2,506 UES

24 07/02 20:00 08/02 07:41    0 11:41      11:41  11:41     0,491 UES

25 08/02 20:05 09/02 07:51    0 11:46      11:46  11:46     0,494 UES

26 09/02 20:15 10/02 08:25    0 12:10      12:10  12:10     0,511 UES

27 10/02 20:15 11/02 07:29    0 11:14      11:14   11:14     0,472 UES

28 11/02 20:11 14/02 07:39    2 11:28      59:28   59:28     2,498 UES

29 14/02 20:10 15/02 07:38    0 11:28      11:28   11:28     0,482 UES

30 15/02 20:05 16/02 07:38    0 11:33      11:33  11:33     0,485 UES

31 16/02 20:00 17/02 07:38    0 11:38      11:38  11:38     0,489 UES

32 17/02 20:00 18/02 07:38    0 11:38      11:38  11:38     0,489 UES

33 18/02 20:05 21/02 07:44    2 11:39      59:39  59:39     2,505 UES

34 21/02 20:02 22/02 07:45    0 11:43      11:43    11:43     0,492 UES

35 22/02 20:09 23/02 07:46    0 11:37      11:37      11:37     0,488 UES

36 23/02 21:19 24/02 07:03    0 09:44      09:44  09:44     0,409 UES

37 24/02 21:12 25/02 06:44    0 09:32      09:32  09:32     0,400 UES

38 25/02 21:13 28/02 06:53    2 09:40      57:40  57:40     2,422 UES

39 28/02 21:05 28/02 24:00    0  02:55      02:55   02:55     0,123 UES

39 01/03 00:00 01/03 06:44    0 06:44      06:44   06:44     0,283 UES

40 01/03 21:00 02/03 06:46    0 09:46      09:46   09:46     0,410 UES

41 02/03 21:05 03/03 06:45    0 09:40      09:40  09:40     0,406 UES

42 03/03 21:06 04/03 06:45    0 09:39      09:39  09:39     0,405 UES

43 04/03 21:14 07/03 06:45    2 09:31      57:31    57:31     2,416 UES

44 07/03 21:10 08/03 06:45    0 09:35      09:35      09:35     0,403 UES

45 08/03 21:00 09/03 06:45    0 09:45      09:45 09:45     0,410 UES

46 09/03 21:09 10/03 06:41    0 09:32      09:32 09:32     0,400 UES

47 10/03 21:09 11/03 06:45    0 09:36      09:36 09:36     0,403 UES

48 11/03 21:00 14/03 06:43    2 09:46      57:46 57:46     2,426 UES

49 14/03 21:00 15/03 06:48    0 09:48      09:48 09:48     0,412 UES

50 15/03 21:00 16/03 07:41    0 10:41      10:41 10:41     0,449 UES
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51 16/03 20:20 17/03 07:39    0 11:19      11:19 11:19     0,475 UES

52 17/03 21:17 18/03 07:42    0 10:25      10:25       10:25     0,438 UES

53 18/03 20:05 21/03 07:44    2 11:39      59:39       59:39     2,505 UES

54 21/03 20:11 22/03 07:17    0 11:06      11:06       11:06     0,466 UES

55 22/03 20:05 23/03 07:43    0 11:38      11:38       11:38     0,489 UES

56 23/03 20:11 24/03 07:40    0 11:29      11:29       11:29     0,482 UES

57 24/03 20:10 25/03 07:41    0 11:31      11:31       11:31     0,484 UES

58 25/03 20:11 28/03 07:43    2 11:32      59:32       59:32     2,500 UES

59 28/03 20:00 29/03 07:43    0 11:43      11:43       11:43     0,492 UES

60 29/03 20:11 30/03 07:44    0 11:33      11:33       11:33     0,485 UES

61 30/03 20:05 31/03 07:43    0 11:38      11:38       11:38     0,489 UES

62 31/03 20:10 31/03 24:00    0 03:50      03:50       03:50     0,161 UES

62 01/04 00:00 01/04 07:43    0 07:43      07:43       07:43     0,324 UES

63 01/04 19:59 04/04 07:43    2 11:44      59:44  59:44     2,509 UES

64 04/04 20:04 05/04 07:43    0 11:39      11:39  11:39     0,489 UES

65 05/04 20:14 06/04 07:43    0 11:29      11:29  11:29     0,482 UES

66 06/04 16:04 07/04 06:43    0 14:39      14:39  14:39     0,615 UES

67 07/04 09:23 07/04 09:55    0 00:32         00:32         0,022 IZPAD

68 07/04 15:08 11/04 05:43    3 14:35      86:35  86:35     3,637 UES

69 11/04 14:00 12/04 05:48    0 15:48      15:48  15:48     0,664 UES

70 12/04 14:15 13/04 06:43    0 16:28      16:28  16:28     0,692 UES

71 13/04 15:05 14/04 06:43    0 15:38      15:38  15:38     0,657 UES

72 14/04 15:00 15/08 07:43    0 16:43      16:43   16:43     0,702 UES

73 15/04 16:11 18/04 0645:    2 14:34      62:34 62:34     2,628 UES

74 18/04 15:15 19/04 06:48    0    15:33      15:33 15:33     0,653 UES

75 19/04 15:01 20/04 06:45    0 15:44      15:44 15:44     0,661 UES

76 20/04 15:09 21/04 06:44    0 15:35      15:35 15:35     0,655 UES

77 21/04 15:14 26/04 06:41    4 15:27    111:27 111:27     4,681 UES

78 26/04 15:09 27/04 06:40    0 15:31      15:31 15:31     0,652 UES

79 27/04 15:05 28/04 06:40    0 15:35      15:35 15:35     0,655 UES

80 28/04 15:36 30/04 24:00    2 08:24      56:24 56:24     2,369 UES

80 01/05 00:00 03/05 06:43    2 06:43      54:43 54:43     2,298 UES

81 03/05 15:00 04/05 06:43    0 15:43      15:43 15:43     0,660 UES

82 04/05 15:05 05/05 06:43    0 15:38      15:38 15:38     0,657 UES

83 05/05 15:01 06/05 06:43    0 15:42      15:42 15:42     0,659 UES

84 06/05 15:10 09/05 09:43    2 18:33      66:33 66:33     2,795 UES
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Od Do Mirovanje Skupaj
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Defekt
Nega Hlad. rez. Remont

Sinhron.  

Meritev
GWh Vzrok

Dne
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Dne

Ure,
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Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,
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85 09/05 22:10 10/05 09:43    0 11:33      11:33 11:33     0,485 UES

86 10/05 22:06 11/05 07:43    0 09:37      09:37 09:37     0,404 UES

87 11/05 21:59 12/05 08:43    0 10:44      10:44 10:44     0,451 UES

88 12/05 21:09 13/05 07:52    0 10:43      10:43 10:43     0,540 UES

89 13/05 20:07 16/05 07:35    2 11:28      59:28 59:28     2,498 UES

90 16/05 20:10 17/05 06:43    0 10:33      10:33 10:33     0,443 UES

91 17/05 20:10 18/05 07:44    0 11:34      11:34 11:34     0,486 UES

92 18/05 23:06 19/05 07:43    0 08:37      08:37 08:37     0,362 UES

93 19/05 20:10 20/05 07:43    0 11:33      11:33 11:33     0,485 UES

94 20/05 20:14 25/05 07:39   42 11:25    104:25   104:25     4,512 UES

95 25/05 07:46 25/05 08:08    0 00:22      00:22     00:22     0,015 IZPAD

96 25/05 08:10 25/05 08:32    0 00:22      00:22     00:22     0,015 IZPAD

97 25/05 19:55 26/05 09:46    0 13:51      13:51 13:51     0,582 UES

98 26/05 20:01 27/05 07:42    0 11:41      11:41 11:41     0,491 UES

99 27/05 20:59 31/05 24:00    4 04:01    100:01  100:01     4,201 UES

99 01/06 00:00 04/06 08:00    3 08:00      80:00   80:00     3,360 UES

99 04/06 08:00 05/06 12:25    1 04:25      28:25  28:25     1,194 NEGA

99 05/06 12:25 30/06 24:00  25 11:35    611:35 611:35   25,687 UES

99 01/07 00:00 13/07 17:45  12 17:45    305:45 305:45   12,842 UES

100 14/07 00:13 31/07 24:00  17 23:47    431:47 431:47   18,135 UES

100 01/08 00:00 22/08 09:41  21 09:41    513:41 513:41   21,575 UES

101 22/08 12:08 23/08 07:47    0 19:39      19:39   19:39     0,825 UES

102 23/08 22:01 24/08 06:49    0 08:48      08:48   08:48     0,370 UES

103 25/08 00:04 25/08 06:48    0 06:44      06:44    06:44     0,283 UES

104 26/08 00:03 26/08 06:58    0 06:55      06:55    06:55     0,291 UES

105 27/08 00:08 29/08 05:43    2 05:35      53:35    53 35     2,251 UES

106 29/08 21:04 30/08 05:43    0 08:39      08:39    08:39     0,363 UES

107 30/08 22:10 31/08 24:00    2 01:50      25:50    25:50     1,057 UES

107 01/09 00:00 06/09 08:12    5  08:12    128:12  128:12     5,384 UES

108 07/09 01:05 07/09 05:43    0 04:38      04:38       04:38     0,195 UES

109 08/09 00:15 08/09 05:43    0 05:28      05:28      05:28     0,230 UES

110 08/09 12:10 09/09 07:45    0 19:35      19:35   19:35     0,823 UES
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111 09/09 18:09 12/09 06:42    2 12:33      60:33      60:33     2,543 UES

112 13/09 00:05 13/09 05:17    0 05:12      05:12        05:12     0,218 UES

113 14/09 00:05 14/09 05:43    0 05:38      05:38   05:38      0,237 UES

114 14/09 23:04 15/09 05:47    0 06:43      06:43      06:43     0,282 UES

115 15/09 12:14 16/09 06:41    0 18:27      18:27      18:27     0,775 UES

116 16/09 23:05 19/09 06:43    2 07:38      55:38      55:38     2,337 UES

117 19/09 22:44 30/09 24:00  11 01:16    265:16    265:16   11,141 UES

117 01/10 00:00 12/10 06:44  11 06:44    270:44    270:44   11,371 UES

118 12/10 20:59 18/10 01:59    5   04:59    124:59    124:59     5,249 UES

119 18/10 11:31 20/10 03:31    1 16:00      40:00     40:00       1,680 IZPAD

119 20/10 03:31 27/10 07:43    7 04:12    172:12  172:12     7,232 UES

120 27/10 21:05 28/10 06:42    0 09:37      09:37         09:37      0,404 UES

121 28/10 21:10 31/10 24:00    3 02:50      74:50      74:50     3,143 UES

121 01/11 00:00 02/11 06:41    1 06:41      30:41      30:41     1,289 UES

122 02/11 21:00 03/11 07:43    0 10:43      10:43      10:43     0,450 UES

123 03/11 20:21 04/11 06:13    0 09:52      09:52      09:52     0,414 UES

124 04/11 21:00 05/11 08:43    0 11:43      11:43      11:43     0,492 UES

125 05/11 23:05 07/11 06:45    1 07:40      31:40      31:40     1,330 UES

126 07/11 21:09 08/11 06:45    0 09:36      09:36      09:36     0,403 UES

127 08/11 21:00 09/11 06:45    0 09:45      09:45      09:45     0,410 UES

128 09/11 21:19 10/11 06:45    0 09:26      09:26         09:26      0,396 UES

129 10/11 21:04 11/11 06:45    0 09:41      09:41         09:41      0,407 UES

130 11/11 21:05 14/11 06:55    2 09:50      57:50      57:50     2,429 UES

131 14/11 21:00 15/11 06:45    0 09:45      09:45      09:45     0,410 UES

132 15/11 21:05 16/11 06:45    0 09:40      09:40      09:40     0,406 UES

133 16/11 21:07 17/11 06:45    0 09:38      09:38      09:38     0,405 UES

134 17/11 21:01 18/11 06:45    0 09:44      09:44      09:44     0,409 UES

135 18/11 21:06 19/11 08:03    0 10:57      10:57      10:57     0,460 UES

136 19/11 22:01 21/11 05:43    1 07:42      31:42      31:42     1,331 UES

137 22/11 00:10 22/11 05:44    0 05:34      05:34      05:34     0,234 UES

138 23/11 00:05 23/11 05:43    0 05:38      05:38      05:38     0,237 UES

139 24/11 00:06 24/11 05:43    0 05:37      05:37      05:37     0,236 UES

140 25/11 00:00 25/11 05:42    0 05:52      05:42      05:42     0,239 UES

141 26/11 00:00 26/11 05:43    0 05:43      05:43      05:43     0,240 UES

142 26/11 22:00 28/11 07:00    1 09:00      33:00      33:00     1,386 UES

142 28/11 07:00 28/11 12:39    0 05:39      :           05:39     0,237 SINHRON.
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min.
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143 28/11 13:00 28/11 14:39    0 01:39      01:39     01:39       0,069 IZPAD

144 28/11 21:06 29/11 06:43    0 09:37      09:37      09:37     0,404 UES

145 20/11 00:01 30/11 05:43    0 05:42      05:42      05:42     0,239 UES

146 01/12 00:12 01/12 06:20    0 06:08      06:08      06:08     0,258 UES

147 02/12 00:17 02/12 05:48    0 05:31      05:31      05:31     0,232 UES

148 03/12 00:02 03/12 05:43    0 05:41      05:41      05:41     0,239 UES

149 03/12 21:59 05/12 05:43    1 07:44      31:45      31:44     1,333 UES

150 06/12 00:00 06/12 05:42    0 05:42      05:42      05:42     0,239 UES

151 07/12 00:03 07/12 06:30    0 06:27      06:27      06:27     0,271 UES

151 07/12 06:30 07/12 08:12    0 01:42      01:42            01:42     0,071 SINHRON.

152 08/12 00:14 08/12 05:46    0 05:32      05:32      05:32     0,232 UES

153 09/12 00:09 12/12 06:45    3 06:36      78:36      78:36     3,301 UES

154 12/12 21:04 13/12 06:45    0 09:41      09:41          09:41     0,407 UES

155 13/12 21:00 14/12 06:45    0 09:45      09:45          09:45     0,410 UES

156 14/12 16:05 16/12 06:48    0 14:43      14:43     14:43              0,618 IZPAD

157 16/12 20:55 19/12 06:38    2 09:43      57:43          57:43     2,424 UES

158 19/12 21:01 20/12 06:40    0 09:39      09:39          09:39     0,405 UES

159 20/12 21:04 21/12 06:52    0 09:48      09:48          09:48     0,412 UES

160 21/12 21:05 22/12 06:40    0 09:35      09:35          09:35     0,403 UES

161 22/12 21:05 23/12 06:42    0 09:37      09:37          09:37     0,404 UES

162 23/12 21:10 28/12 07:41    4 10:31    106:31        106:31     4,474 UES

163 28/12 21:38 31/12 24:00    3 02:22      74:22          74:22     3,123 UES

Skupaj:  6656:03     57:38  28:25   6562:26      00:00     07:34 279,628

6 .1 .4 .2  Opis  vzrok ov pr i s i ln ih  zaustav i tev  PE  51 
Z 5: Zakasnitev pri sinhronizaciji – težave na požarnem 
sistemu.
Z 67: Izpad zaradi povišane temperature v izgorevalni 
komori.
Z 95: Izpad zaradi previsoke temperature dimnih plinov.

Z 96: Izpad zaradi pulzirajočega ognja.
Z 99: Nega PE 51.
Z 119: Izpad zaradi izpada SLR3 bloka 5.
Z 142: Zakasnitev pri sinhronizaciji.
Z 151: Zakasnitev pri sinhronizaciji.

Z 156: Izpad zaradi kratkega stika na celici CV01.
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6 .1 .5  PE  52

 6 .1 .5 .1  Preglednica  zaustav i tev  in  zagonov PE  52 od 01 .01 .  do 31 .12 .2011

Št.

zau.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad  

Defekt
Nega Hlad. rez.

Remont 

Revizija

Sinhro-

niza
GWh Vzrok

Dne
Ure,

min.
Dne

Ure,

min.
Dni

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

Min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

   243 01/01 00:00 03/01 07:42    2 07:42      55:42     55:42      2,339 UES

 1 03/01               20:06 04/01 06:43    0 10:37      10:37      10:37           0,446 UES

 2 04/01 20:16 05/01 07:43    0 11:27      11:27       11:27     0,481 UES

 3 05/01 20:16 10/01 06:46    4 10:30    106:30        106:30     4,473 UES

4 10/01 20:06 11/01 07:44    0 11:38      11:38       11:38     0,489 UES

5 11/01 20:07 12/01 07:47    0 11:40      11:40       11:40     0,490 UES

6 12/01 20:07 13/01 07:43    0 11:36      11:36       11:36     0,487 UES

7 13/01 20:00 14/01 07:44    0 11:44      11:44       11:44     0,493 UES

8 14/01 20:05 17/01 07:48    2 11:43      59:43       59:43     2,508 UES

9 17/01 20:11 18/01 06:46    0 10:35      10:35       10:35     0,445 UES

10 18/01 20:11 19/01 07:45    0 11:34      11:34       11:34     0,486 UES

11 19/01 20:06 20/01 07:45    0 11:39      11:39       11:39     0,489 UES

12 20/01 20:17 21/01 07:45    0 11:28      11:28       11:28     0,482 UES

13 21/01 20:07 24/01 07:46    2 11:39      59:39       59:39     2,505 UES

14 24/01 20:14 25/01 07:45    0 11:31      11:31       11:31          0,484 UES

15 25/01 20:06 26/01 07:45    0 11:39      11:39       11:39     0,489 UES

16 26/01 20:11 27/01 07:45    0 11:34      11:34       11:34     0,486 UES

17 27/01 20:15 28:01 07:46    0 11:31      11:31       11:31     0,484 UES

18 28/01 20:02 31/01 07:44    2 11:42      59:42       59:42     2,507 UES

19 31/01 20:15 31/01 24:00    0 03:45      03:45          03:45     0,158 UES

19 01/02 00:00 01/02 07:44    0 07:44      07:44          07:44     0,325 UES

20 01/02 20:08 02/02 07:40    0 11:32      11:32          11:32     0,484 UES

21 02/02 20:14 03/02 07:44    0 11:30      11:30          11:30     0,483 UES

22 03/02 20:12 04/02 07:43    0 11:31      11:31          11:31     0,484 UES

23 04/02 20:01 07/02 07:44    2 11:43      59:43          59:43     2,508 UES

24 07/02 20:00 08/02 07:44    0 11:44      11:44          11:44     0,493 UES

25 08/02 20:05 09/02 07:43    0 11:38      11:38          11:38     0,489 UES

26 09/02 20:16 10/02 07:43    0 11:27      11:27          11:27     0,481 UES
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Št.

zau.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad  

Defekt
Nega Hlad. rez.

Remont 

Revizija

Sinhro-

niz.
GWh Vzrok

Dne
Ure,

min.
Dne

Ure,

min.
Dni

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

Min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

27 10/02 20:16 11/02 07:43    0 11:27      11:27          11:27     0,481 UES

28 11/02 20:10 14/02 07:43    2 11:33      59:33          59:33     2,501 UES

29 14/02 20:08 15/02 07:43    0 11:35      11:35          11:35     0,487 UES

30 15/02 20:11 16/02 07:43    0 11:32      11:32          11:32     0,484 UES

31 16/02 19:59 17/02 07:43    0 11:44      11:44          11:44     0,493 UES

32 17/02 20:00 18/02 07:43    0 11:43      11:43          11:43     0,492 UES

33 18/02 20:06 21/02 07:43    2 11:37      59:37       59:37     2,504 UES

34 21/02 20:00 22/02 07:43    0 11:43      11:43       11:43     0,492 UES

35 22/02 20:07 23/02 07:43    0 11:36      11:36       11:36     0,487 UES

36 23/02 21:16 24/02 06:44    0 09:28      09:28       09:28     0,398 UES

37 24/02 21:16 25/02 06:43    0 09:27      09:27       09:27     0,397 UES

38 25/02 21:13 28/02 06:46    2 09:33      57:33       57:33     2,417 UES

39 28/02 21:05 28/02 24:00    0 02:55      02:55       02:55     0,123 UES

39 01/03 00:00 01/03 06:45    0 06:45      06:45       06:45     0,284 UES

40 01/03 21:00 02/03 06:43    0 09:43      09:43       09:43     0,408 UES

41 02/03 21:05 03/03 06:43    0 09:38      09:38       09:38     0,405 UES

42 03/03 21:06 04/03 06:43    0 09:37      09:37       09:37     0,404 UES

43 04/03 21:16 07/03 06:42    2 09:26      57:26       57:26     2,412 UES

44 07/03 21:06 08/03 06:41    0 09:35      09:35       09:35     0,403 UES

45 08/03 21:00 09/03 06:41    0 09:41      09:41       09:41     0,407 UES

46 09/03 21:10 10/03 07:17    0 10:07      10:07       10:07     0,425 UES

47 10/03 21:10 11/03 06:41    0 09:31      09:31       09:31     0,400 UES

48 11/03 21:00 14/03 07:43    2 10:43      58:43       58:43     2,466 UES

49 14/03 21:00 15/03 06:50    0 09:50      09:50       09:50     0,413 UES

50 15/03 21:00 16/03 07:43    0 10:43      10:43       10:43     0,450 UES

51 16/03 20:21 17/03 07:43    0 11:22      11:22       11:22     0,477 UES

52 17/03 20:00 18/03 07:43    0 11:43      11:43       11:43     0,492 UES

53 18/03 20:05 21/03 08:00    2 11:55      59:55       59:55     2,517 UES

53 21/03 08:00 21/03 09:32    0 01:32      01:32           01:32     0,064 SINHRON.

54 21/03 21:05 22/03 07:13    0 10:08      10:08       10:08     0,426 UES

55 22/03 20:05 23/03 07:43    0 11:38      11:38       11:38     0,489 UES

56 23/03 20:07 24/03 07:43    0 11:36      11:36       11:36     0,487 UES
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57 24/03 20:10 25/03 07:43    0 11:33      11:33       11:33     0,485 UES

58 25/03 20:11 28/03 07:41    2 11:30      59:30       59:30     2,499 UES

59 28/03 20:00 29/03 07:41    0 11:41      11:41       11:41     0,491 UES

60 29/03 20:11 30/03 07:41    0 11:30      11:30       11:30     0,483 UES

61 30/03 20:05 31/03 07:41    0 11:36      11:36       11:36     0,487 UES

62 31/03 20:11 31/03 24:00    0 03:49      03:49       03:49     0,160 UES

62 01/04 00:00 01/04 07:51    0 07:51      07:51       07:51     0,327 UES

63 01/04 20:00 04/04 07:48    2 11:48      59:48       59:48     2,512 UES

64 04/04 20:06 05/04 07:48    0 11:42      11:42       11:42         0,491 UES

65 05/04 20:16 06/04 07:48    0 11:32      11:32       11:32     0,484 UES

66 06/04 16:07 07/04 06:48    0 14:41      14:41       14:41     0,617 UES

67 07/04 16:16 11/04 08:58    3 16:42      88:42       88:42     3,725 UES

68 11/04 09:07 11/04 10:33    0 01:06      01:06           01:06     0,046 PREIZKUSI

69 11/04 11:21 12/04 06:45    0 19:24      19:24          19:24     0,815 UES

70 12/04 07:48 12/04 08:11    0 00:23      00:23    00:23             0,016 IZPAD

71 12/04 14:16 13/04 06:46    0 16:30      16:30          16:30     0,693 UES

72 13/04 15:05 14/04 06:45    0 15:40      15:40          15:40     0,658 UES

73 14/04 15:00 15/04 07:45    0 16:45      16:45          16:45     0,704 UES

74 15/04 16:10 18/04 06:40    2 14:30      62:30          62:30     2,625 UES

75 18/04 15:16 19/04 06:41    0 15:25      15:25          15:25     0,648 UES

76 19/04 15:00 20/04 06:41    0 15:41      15:41          15:41     0,659 UES

77 20/04 15:11 21/04 06:45    0 15:34      15:34          15:34     0,654 UES

78 21/04 15:16 26/04 08:51    2 17:35    113:35        113:35     4,771 UES

79 26/04 15:12 27/04 07:44    0 16:32      16:32          16:32     0,694 UES

80 27/04 15:06 28/04 06:45    0 15:39      15:39          15:39     0,657 UES

81 28/04 15:37 30/04 24:00    2 08:23      56:23          56:23     2,368 UES

81 01/05 00:00 03/05 06:46    2 06:46      54:46       54:46     2,300 UES

82 03/05 15:00 04/05 06:46    0 15:46      15:46       15:46     0,662 UES

83 04/05 15:06 05/05 06:46    0 15:40      15:40       15:40     0,658 UES

84 05/05 15:00 06/05 06:46    0 15:46      15:46   15:46     0,662 UES

85 06/05 15:11 09/05 09:43    2 66:32      66:32   66:32     2,794 UES

86 09/05 22:11 10/05 09:46    0 11:35      11:35   11:35     0,487 UES

87 10/05 22:07 11/05 07:45    0 09:38      09:38  09:38     0,405 UES

88 11/05 18:55 12/05 08:45    0 13:50      13:50  13:50     0,581 UES

89 12/05 21:11 13/05 07:45    0 10:34      10:34  10:34     0,444 UES

90 13/05 20:08 16/05 09:43    2 13:35      61:35  61:35     2,587 UES



b
il
TE

Š
 
2
0
1
1
 
|
 
1
0
6

Št.

zau.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad  

Defekt
Nega Hlad. rez.

Remont 

Revizija

Sinhro-

niz.
GWh Vzrok

Dne
Ure,

min.
Dne

Ure,

min.
Dni

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

Min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

91 16/05 20:12 17/05 06:30    0 10:18      10:18  10:18     0,433 UES

92 17/05 20:12 18/05 07:45    0 11:33      11:33  11:33     0,485 UES

93 18/05 11:15 19/05 07:45    0 20:30      20:30       20:30     0,861 UES

94 19/05 20:11 20/05 07:45    0 11:34      11:34  11:34     0,486 UES

95 20/05 20:16 23/05 07:43    2 11:27      59:27  59:27     2,497 UES

96 23/05 20:18 24/05 07:43    0 11:25      11:25  11:25     0,480 UES

97 24/05 20:06 26/05 07:43    1 11:37      35:37  35:37     1,496 UES

98 26/05 09:38 31/05 07:43    3 22:05      94:05  94:05     3,952 UES

99 30/05 20:16 31/05 07:43    0 11:27      11:27  11:27     0,481 UES

100 31/05 20:26 31/05 24:00:    0 03:34      03:34  03:34     0,150 UES

100 01/06 00:00 01/06 07:43    0 07:43      07:43  07:43     0,324 UES

100 01/06 20:16 04/06 08:00    2 11:44      59:44  59:44     2,509 UES

101 04/06 08:00 05/06 12:25    1 04:25      28:25  28:25      1,194 NEGA

101 05/06 12:25 30/06 24:00  25 11:35    611:35 611:35   25,687 UES

101 01/07 00:00 08/07 14:00    7 14:00    182:00 182:00     7,644 UES

102 08/07 24:00 13/07 09:21    4   09:21    105:21 105:21     4,425 UES

103 13/07 23:35 14/07 00:50    0 01:15      01:15    01:15           0,053 IZPAD

103 14/07 00:50 14/07 07:07    0 06:17      06:17       06:17     0,264 UES

104 14/07 22:59 31/07 24:00  17 01:01    409:01     409:01   17,179 UES

104 01/08 00:00 22/08 09:57  21 09:57    513:57     513:57   21,586 UES

105 22/08 12:10 23/08 07:50    0 19:40      19:40       19:40     0,826 UES

106 23/08 22:03 24/08 06:14    0 08:11      08:11       08:11     0,344 UES

107 25/08 00:06 25/08 06:47    0 06:41      06:41       06:41     0,281 UES

108 26/08 00:05 26/08 06:56    0 06:51      06:51       06:51     0,288 UES

109 26/08 20:27 26/08 21:00    0 00:33      00:33    00:33           0,023 IZPAD

109 26/08 21:00 29/08 05:45    2 08:45      56:45       56:45     2,384 UES

110 29/08 21:05 30/08 05:46    0 08:41      08:41       08:41     0,365 UES

111 30/08 22:00 31/08 24:00    1 02:00      26:00          26:00     1,092 UES

111 01/09 00:00 01/09 05:43    0 05:43      05:43       05:43     0,240 UES

112 01/09 21:05 06/09 11:24    4      14:19    110:19     110:21     4,633 UES

113 07/09 01:07 07/09 05:45    0 04:38      04:38       04:38     0,195 UES

114 08/09 00:16 08/09 05:43    0   05:27      05:27       05:27     0,229 UES
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115 08/09 12:11 09/09 07:43    0 19:32      19:32       19:32     0,820 UES

116 09/09 18:10 12/09 06:48    2 12:38      60:38       60:38     2,547 UES

117 13/09 01:05 13/09 05:43    0 04:38      04:38       04:38     0,195 UES

118 14/09 01:05 14/09 04:43    0 03:38      03:38       03:38     0,153 UES

119 15/09 01:07 15/09 04:48    0 03:41      03:41       03:41     0,155 UES

120 15/09 22:08 16/09 06:42    0 08:34      08:34       08:34     0,360 UES

121 16/09 23:07 19/09 06:45    2 07:38      55:38       55:38     2,337 UES

122 19/09 22:47 30/09 24:00  11 01:13    265:13     265:13   11,139 UES

122 01/10 00:00 04/10 07:43    3   07:43      79:43       79:43     3,348 UES

123 04/10 21:19 05/10 06:43    0 09:24      09:24       09:24     0,395 UES

124 05/10 21:01 06/10 05:43    0 08:42      08:42       08:42          0,365 UES

125 06/10 21:01 07/10 06:47    0 09:46      09:46       09:46     0,410 UES

126 07/10 20:47 10/10 06:42    2 09:55      57:55       57:55     2,433 UES

127 10/10 21:11 11/10 07:45    0 10:34      10:34       10:34     0,444 UES

128 11/10 21:00 13/10 06:54    1 09:54      33:54       33:54     1,424 UES

129 13/10 21:00 14/10 06:43    0 09:43      09:43       09:43     0,408 UES

130 14/10 21:10 17/10 07:38    2 10:28      58:28       58:28     2,456 UES

131 17/10 23:22 18/10 07:44    0 08:22      08:22       08:22     0,351 UES

132 18/10 11:31 18/10 12:56    0 01:22      01:22    01:22          0,057 IZPAD

133 18/10 17:30 18/10 18:04    0 00:34      00:34            00:34     0,024 TEST

134 18/10 23:26 19/10 05:43    0 06:17      06:17       06:17         0,264 UES

135 19/10 21:15 20/10 06:42    0 09:27      09:27       09:27         0,397 UES

136 20/10 21:00 21/10 06:41    0 09:41      09:41       09:41         0,407 UES

137 21/10 21:03 24/10 06:45    2 09:42      57:42       57:42         2,423 UES

138 24/10 21:16 25/10 06:44    0 09:28      09:28       09:28     0,398 UES

139 25/10 20:59 26/10 06:44    0 09:45      09:45       09:45     0,410 UES

140 26/10 21:06 27/10 06:44    0 09:38      09:38       09:38     0,405 UES

141 27/10 21:06 28/10 06:45    0 09:39      09:39       09:39     0,405 UES

142 28/10 21:11 31/10 24:00    3 02:49      74:49       74:49     3,142 UES

142 01/11 00:00 02/11 06:43    1 06:43      30:43       30:43     1,290 UES

143 02/11 21:00 03/11 06:43    0 09:43      09:43       09:43     0,408 UES

144 03/11 21:04 04/11 06:43    0 09:39      09:39       09:39         0,405 UES

145 04/11 21:02 05/11 08:45    0 11:43      11:43       11:43         0,492 UES

146 05/11 23:05 07/11 06:43    1 07:38      31:38       31:38         1,329 UES

147 07/11 21:10 08/11 06:43    0 09:33      09:33       09:33         0,401 UES

148 08/11 21:06 09/11 06:43    0 09:37      09:37       09:37     0,404 UES
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Št.

zau.

Od Do Mirovanje Skupaj
Izpad  

Defekt
Nega Hlad. rez.

Remont 

Revizija

Sinhro-

niz.
GWh Vzrok

Dne
Ure,

min.
Dne

Ure,

min.
Dni

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

Min.

Ure,

min.

Ure,

min.

Ure,

min.

149 09/11 21:00 10/11 06:43    0 09:43      09:43          09:43     0,408 UES

150 10/11 21:04 11/11 06:43    0 09:39      09:39       09:39     0,405 UES

151 11/11 21:06 14/11 06:48    2 09:42      57:42          57:42     2,423 UES

152 14/11 21:00 15/11 06:43    0 09:43      09:43       09:43         0,408 UES

153 15/11 21:06 16/11 06:43    0 09:37      09:37       09:37        0,404 UES

154 16/11 21:06 17/11 06:43    0 09:37      09:37       09:37     0,404 UES

155 17/11 21:01 18/11 06:43    0 09:42      09:42       09:42     0,407 UES

156 18/11 21:06 30/11 24:00  12 02:54    290:54       290,54   12,218 REVIZIJA

156 01/12 00:00 09/12 09:41    5 09:41    129:41          129:41   129,41     5,447 REVIZIJA

156 06/12 14:58 07/12 10:54    0 19:56      19:56            09:27     19:56     0,837 REVIZIJA

156 07/12 11:14 07/12 13:08    0 01:54      01:54           01:54         0,080 REVIZIJA

156 07/12 19:36 08/12 08:43    0 13:07      13:07           13:07     0,551 REVIZIJA

157 08/12 12:32 09/12 05:43    0 17:11      17:11       17:11     0,722 UES

158 09/12 23:07 10/12 06:50    0 07:43      07:43       07:43     0,324 UES

159 10/12 21:00 12/12 06:43    1 09:43      33:43       33:43     1,416 UES

160 12/12 21:00 13/12 06:43    0 09:43      09:43       09:43     0,408 UES

161 13/12 21:00 14/12 06:43    0 09:43      09:43       09:43     0,408 UES

162 14/12 16:07 14/12 19:17    0 03:10      03:10    03:10           0,133 IZPAD

163 14/12 22:56 15/12 06:37    0 07:41      07:41       07:41     0,323 UES

164 15/12 21:00 16/12 06:43    0 09:43      09:43            09:43     0,408 UES

165 16/12 21:00 19/12 06:43    2 09:43      57:43            57:43     2,424 UES

166 19/12 21:00 20/12 06:43    0 09:43      09:43            09:43     0,408 UES

167 20/12 21:05 21/12 06:53    0 09:48      09:48            09:48     0,412 UES

168 21/12 21:05 22/12 06:43    0 09:38      09:38            09:38     0,405 UES

169 22/12 21:05 23/12 06:43    0 09:38      09:38            09:38     0,405 UES

170 23/12 21:11 28/12 07:40    4 10:29    106:29          106:29     4,472 UES

171 28/12 21:12 29/12 05:53    0 08:41      08:41            08:41     0,365 UES

172 29/12 20:12 30/12 10:42    0 14:30      14:30            14:30     0,609 UES

173 31/12 00:01 31/12 24:00    0 23:59      23:59            23:59     1,007 UES

Skupaj:  6605:15    06:43 28:25   6111:23   457:12     01:32  277,430
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6 .1 .5 .2  Opis  vzrok ov pr i s i ln ih 
zaustav i tev  PE  52 

Z 53: Zakasnitev pri sinhronizaciji zaradi plina.
Z 68: Preizkusi.

Z 70: Izpad PE 52 zaradi izpada ventilatorja prezračevanja.
Z 103: Izpad zaradi detekcije plina.
Z 109: Izpad zaradi prisotnosti plina.
Z 132: Izpad zaradi izpada SLR3 blok 5.
Z 133: Testiranje SLR3 bloka 5.

Z 156: Revizija.
Z 156: Izpad zaradi pulzacije ognja.
Z 162: Izpad zaradi kratkega stika na celici CV01.

6 .1 .6  B lok i  1  -  5

6 .1 .6 .1  Pregled zaustav i tev  b lok ov v  letu  2011 (pr imer java  z  letom 2010)

BLOKI  Leto
Skupaj 

št. dog.

Izpad + Defekt  Nega + Meritve   Remont + Servis UES Sinhron. + Ekol. Obratovanje

Št. dog.   Trajanje Št. dog.   Trajanje Št. dog.   Trajanje  Št. dog.   Trajanje Št.dog.   Trajanje    Trajanje

BLOK 3 
2010 28   1   00 ur 52 min. 1    01 ur 02 min. 0 00 ur 00 min.  25 3037 ur 03 min. 1 01 ur 16 min. 5719 ur 47 min. 

2011 20   2   22 ur 33 min. 4  184 ur 06 min. 0 00 ur 00 min.  13 1044 ur 36 min. 1 05 ur 43 min. 7503 ur 02 min. 

BLOK  4
2010 36 14 266 ur 59 min. 7  331 ur 56 min. 0 00 ur 00 min. 15 596 ur 46 min. 0 00 ur 00 min. 7564 ur 19 min. 

2011 33 14 253 ur 07 min. 8  328 ur 32 min. 0 00 ur 00 min. 10 341 ur 08 min. 1 01 ur 27 min. 7835 ur 46 min. 

BLOK 5
2010 18  2   25 ur 03 min. 1    45 ur 41 min. 0 00 ur 00 min.       15 435 ur 55 min. 0 00 ur  00 min. 8253 ur 21 min. 

2011 14  4   33 ur 05 min. 4  151 ur 19 min. 1 1330 ur 23 min.       05 126 ur 14 min. 0 00 ur  00 min. 7118 ur 59 min. 

RDP 4
2010 16 3   02 ur 25 min. 0    00 ur 00 min. 0 00 ur 00 min.  13 573 ur 33 min. 0 8184 ur 02 min. 

2011 09 0   00 ur 00 min. 3  146 ur 17 min. 0 00 ur 00 min.  06 276 ur 49 min. 0 8336 ur 54 min. 

RDP 5
2010  14 0 00 ur 00 min. 0    00 ur 00 min. 0 00 ur 00 min.  14 515 ur 04 min. 0   8244 ur 56 min. 

2011  10 1 02 ur 31 min. 1    54 ur 05 min. 1 1327 ur 29 min.  07 251 ur 14 min. 0   7124 ur 41 min. 

PE 51
2010 231 6 31 ur 09 min. 1  657 ur 19 min. 1 225 ur 30 min. 222 5370 ur 14 min. 0 00 ur  00 min.   2475 ur 19 min. 

2011 168 6 57 ur 38 min. 1   28 ur 25 min. 0 00 ur 00 min. 158 6562 ur 26 min. 3 07 ur  34 min.   2103 ur 57 min. 

PE 52
2010 252 19 19 ur 45 min. 1    30 ur 00 min.  1 200 ur 00 min. 226 5893 ur 20 min. 5 07 ur  30 min   2609 ur 25 min. 

2011 179 05 06 ur 43 min. 1    28 ur 25 min.  1 457 ur 12 min. 166 6111 ur 23 min. 1 01 ur  32 min   2154 ur 45 min. 

Izpad možne proizvodnje v GWh zaradi ozkih grl na blokih v letu 2011

v GWh

 Mesec  Ure
 Blok 3  Blok 4  Blok 5  PE 51 PE 52

Blok 1-5

PE 51 52

(75 MW) (275 MW) (345 MW) (42 MW) (42 MW) (839 MW)

  1 744 0,000   3,940  1,506   0,000 0,000    5,446

  2 672 0,000   0,182  3,756   0,000 0,000    3,938
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v GWh

 Mesec  Ure
 Blok 3  Blok 4  Blok 5  PE 51 PE 52

Blok 1-5

PE 51 52

(75 MW) (275 MW) (345 MW) (42 MW) (42 MW) (839 MW)

  3 744 0,000   5,664  5,811   0,000 0,000  11,475

  4 720 0,000 10,738  1,092   0,000 0,000  11,830

  5 744 0,000   1,510  0,153   0,000 0,000    1,663

  6 720 0,000   3,959  0,000   0,000 0,000    3,959

  7 744 0,071  13,571  0,000   0,000 0,000   13,642

  8 744 0,145   9,387  0,042   0,000 0,000    9,574

  9 720 0,000   9,029 12,839   0,000 0,000   21,868

10 744 0,000 12,238  0,265   0,000 0,000  12,503

11 720 0,000   6,492  4,356   0,000 0,000   10,848

12 744 0,000   8,230  1,049   0,000 0,000    9,279

Skupaj: 0,216  84,940 30,869   0,000 0,000 116,025

Opombe:
BLOK 3
Blok je obratoval z znižano močjo zaradi:
- povečanega nadtlaka v kanalu dimnih plinov,
- previsoke razlike tlaka na GAVU RDP 4.

BLOK 4
Blok je obratoval z znižano močjo zaradi:
- okvare mlina,
- okvare PIŽ-a,
- nege mlinov,
- preizkusov B4 in TP1,
- okvare PIŽ-a,
- težav s PIŽ-em,
- izpada verige na PIŽ-u,
- nege mlina 1,
- nege mlina 5,
- nege mlina 3,
- nege mlina 6,
- nege mlina 4,

- nege mlina 2,
- čiščenja sesalnih glav mlina 1, 3 in 4,
- čiščenja sesalnih glav, 
- težav z mlinom 6,
- delovanje el. SWAP zaščite,
- previsoke razlike tlaka na GAVU RDP 4,
- slabe kvalitete premoga, 
- rušitev bunkerjev,
- pritrditve udarne plošče mlina 1.

BLOK 5
Blok je obratoval z znižano močjo zaradi:
- slabega premoga, 
- izpada vleka in podpiha,
- zabitja dveh mlinov,
- nege mlina 6,
- nege mlina 1,
- preizkusov TP 1 in TP 2,
- problemov na dogorevalni rešetki,
- nege mlina 3,

- remonta mlina 5,
- remonta mlina 4,
- težav na dodelilniku premoga mlina 4,
- popravila čistilne verige dodelilnika mlina 3,
- izpada čistilne verige PIŽ-a,
- izpada mlina,
- težav z dodelilnikom premoga,
- slabe kvalitete premoga,
- nega mlina, 
- okvare PIŽ-a,
- nega mlina 2,
- izpada SLR 3,
- nega mlina 1,
- nega mlina 4.
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6 .1 .6 .2  I zpadi  možne pro iz vodnje  v  GWh zaradi  zunanj ih  vpl ivov

Ekologija v letu 2011

 Mesec PE 51  PE 52  Blok 3  Blok 4  Blok 5 PE 51 PE 52  B 3 - 5

  1 0,000 0,000 0,000   0,000  0,000 0,000

  2 0,000 0,000 0,000   0,000  0,000 0,000

  3 0,000 0,000 0,000   0,000  0,000 0,000

  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   0,208  0,000 0,208

  7 0,000 0,000 0,000   0,000  0,000 0,000

  8 0,000 0,000 0,000   0,000  0,000 0,000

  9 0,000 0,000 0,000   0,000  0,000 0,000

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: 0,000 0,000 0,000   0,208  0,000 0,208  

Opomba: V letu 2011 je prišlo do znižanj moči na blokih 3 
– 5, PE51, PE52, zaradi prevelikih koncentracij SO

2
 v mese-

cu juniju.

BLOK 3 - Blok je v letu 2011 obratoval 7503:02 ur. Imel je 
skupno 20 dogodkov v skupnem trajanju 1256:58 ur, od 
tega 13 hladnih rezerv v skupnem trajanju 1044:36 ur. 
Časovna razpoložljivost bloka je bila tako 8547:63 ur ali 
97,6 %. Časovna izkoriščenost bloka je bila 85,7 %. Blok v 
letu 2011 ni bil v remontu.

BLOK 4 - Blok je v letu 2011 obratoval 7835:46 ur. Imel 
je skupno 33 dogodkov v skupnem trajanju 924:14 ur, 
od tega 10 hladnih rezerv v skupnem trajanju 341:08 ur. 
Časovna razpoložljivost bloka je bila tako 8176:90 ur ali 
93,3 %. Časovna izkoriščenost bloka je bila 89,4 %. Blok 
v letu 2011 ni bil v remontu.

BLOK 5 - Blok je v letu 2011 obratoval 7118:59 ur. Imel 
je skupno 14 dogodkov v skupnem trajanju 1641:01 ur, 
od tega 5 hladnih rezerv v skupnem trajanju 126:14 ur. 
Časovna razpoložljivost bloka je bila tako 7245:21 ur 
ali 82,7 %. Časovna izkoriščenost bloka je bila 81,3 %. 
Blok je v letu 2011 bil v remontu 1330,23 ur.

RDP 4 - RDP je v letu 2011 obratoval 8336:54 ur. Imel 
je skupno 9 dogodkov v skupnem trajanju 423:06 ur, 
od tega 6 hladnih rezerv v skupnem trajanju 276:49 ur. 
Časovna razpoložljivost RDP je bila tako 8613:72 ur ali 
98,3 %. Časovna izkoriščenost RDP je bila 95,2 %. RDP v 
letu 2011 ni bil v remontu.

RDP 5 - RDP je v letu 2011 obratoval 7124:41 ur. Imel je 
skupno 10 dogodkov v skupnem trajanju 1635:19 ur, 
od tega 7 hladnih rezerv v skupnem trajanju 251:14 ur. 
Časovna razpoložljivost RDP je bila tako 7375:91 ur ali 

84,2 %. Časovna izkoriščenost RDP je bila 81,3 %. RDP 
je v letu 2011 bil v remontu 1327,29 ur.

PE 51 - PE 51 je v letu 2011 obratoval 2103:57 ur. Imel je 
skupno 168 dogodkov v skupnem trajanju 6656:03 ur, 
od tega 158 hladnih rezerv v skupnem trajanju 6562:26 
ur. Časovna razpoložljivost PE 51 je bila tako 8666:38 ur 
ali 98,9 %. Časovna izkoriščenost PE 51 je bila 24,0 %. PE 
51 v letu 2011 ni bil v remontu.

PE 52 - PE 52 je v letu 2011 obratoval 2154:45 ur. Imel 
je skupno 179 dogodkov v skupnem trajanju 6605:15 ur, 
od tega 166 hladnih rezerv v skupnem trajanju 6111,23 
ur. Časovna razpoložljivost PE 52 je bila tako 8266:13 ur 
ali 94,4 %. Časovna izkoriščenost PE 52 je bila 24,6 %. PE 
52 v letu 2011 ni bil v remontu.
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6.2 ANALIZA OSKRBE S TEHNOLOŠKO VODO

6 .2 .1  Tehnološk e vode b lok a  3

Kvaliteta kotlovskih voda je bila pri normalnem obratovanju v mejah predpisanih vrednosti.

λ NH4OH SiO2 Fe 
pH

(μS/cm) (μg/L) (μg/L) (μg/L)
Nap. voda pred KF 2,0-2,8 200-300 1-8 5-20 9,0-9,3

Nap. voda za KF 0,05-0,15

Kaluža kotla 1,0-3,00 15-50 10-50

Sveža para 0,05-0,10

Kond. za KČ 0,06-0,15 200-350 1- 8 5-20 9,0-9,3

Na bloku 3 je bilo v letu 2011 17 zagonov, pri katerih je v fazi 
pred pregrevanjem parovodov prihajalo do povišane vseb-
nosti železa v napajalni vodi in v kondenzatu (do 200 μg/L).  

Ob zaustavitvah bloka sta bila kotla mokro konzervirana, 
opravljeni sta bili 2 mokri konzervaciji  (5-20 mg/L N2H4).

Netesnosti kondenzatorja v tem letu ni bilo.

6 .2 .1 .1  OHV 3

Kvaliteta vode v OHV sistemu bloka 3 se je vzdrževala s pravilno alkalnostjo in je dosegala naslednje vrednosti: 

pH 9,16 - 9,28

Prevodnost (μS/cm) 48 - 147

Fe (μg/L) 9 - 34

Cu  (μg/L) 3 - 8

6 .2 .1 .2  Letna poraba deionata

Blok 3 75486 m3

OHV 3 343 m3
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6 .2 .2  Tehnološk e vode b lok a  4

Povprečne dnevne vrednosti fizikalno kemijskih parametrov so bile:

λ NH4OH SiO2 Fe 
pH

(μS/cm) (μg/L) (μg/L) (μg/L)
Nap. voda pred KF 2,0-2,8 220-350 1-5 2-10 9,0-9,3

Nap. voda za KF 0,05-0,10

Sveža para 0,05-0,08

Kond. za KČ 0,05-0,08 200-300 1-5 2-10 9,0-9,3

V tem letu je bilo opravljenih 22 zagonov bloka. Med zago-
ni je bila kvaliteta pare v predpisanih mejah, razen pri za-
gonu pod zaporedno številko 14/2011, z dne 29.7.2011, ko je 
zagon zaradi visokih temperatur potekal brez čiščenja kon-

denzata, do izbitja vodnega čepa. Koncentracije  železa v 
kondenzatu so bile povečane pred zakuritvijo (174 μg/L), 
pred pregrevanjem parovodov (140 μg/L)  in pred pregre-
vanjem turbine (113 μg/L).

Na čiščenju kondenzata je bilo opravljenih 27 regeneracij 
kationskih filtrov in 5 regeneracij anionskih filtrov. Regene-
racije  so potekale nemoteno, porabljenih je bilo 6900 m3 
deionata.

6 .2 .2 .1  OHV 4

Kvaliteta vode se je vzdrževala s pravilno alkaliteto in je dosegala naslednje vrednosti:

pH 9,20 - 9,34

Prevodnost (μS/cm) 291 - 453

Fe (μg/L) 12 - 58

Cu  (μg/L) 6 - 13

Napajalna voda (μS/cm) 0,20

Sveža para (μS/cm) 0,40

Kondenzat za KČ (μS/cm) 1,4

6 .2 .2 .2  Letna poraba deionata

Blok 4 88277 m3

OHV 4 8231 m3

Zaradi netesnosti kondenzatorja je bila 10. 2. 2011 opravljena predčasna regeneracija AF1, katerega prevodnost je dosegla 0,20 μS/cm. V času regeneracije so 
bile prevodnosti kotlovskih voda povišane: 

Ob zaustavitvi bloka je bila ugotovljena netesnost  južnega 
kondenzatorja (1 cev).
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6 .2 .3  Tehnološk e vode b lok a  5

Kvaliteta kotlovskih voda je bila med normalnim obratovanjem v predpisanih mejah. Posamezne dnevno izmerjene vrednosti fizikalno kemijskih parametrov 
so bile v povprečju: 

λ NH4OH SiO2 Fe Cu
pH

(μS/cm) (μg/L) (μg/L) (μg/L) (μg/L)
Nap. voda pred KF 2,0-3,0 220-320 2-8 2-5 1-3 9,0-9,3

Nap. voda za KF 0,05-0,08

Kaluža kotla 0,07-0,10 5-20 2-20 1-5

Sveža para 0,05-0,08

Kond. za KČ 0,05-0,07 150-250 2-8 2-5 1-5 9,0-9,2

V  času rednega remonta bloka 5 je bila odpravljena nete-
snost kondenzatorja (1 cev).

Pregledani so bili lovilci mas na filtrih kondenzatnega či-
ščenja, kjer pa ionske mase ni bilo opaziti, prav tako so bili 
lovilci brez poškodb. 

Na kondenzatnem čiščenju je bilo opravljenih 25 regenera-
cij kationskih filtrov in 4 regeneracije anionskih filtrov. Pred 
poremontnim zagonom sta bila kationska filtra zregeneri-
rana z dvojno količino kemikalij. Regeneracije so poteka-
le brez posebnosti, porabljenega je bilo 6200 m3 deionata. 

Opravljenih je bilo 9 zagonov bloka, kateri so glede kvalite-
te vode/pare potekali nemoteno. 

6 .2 .3 .1  OHV 5

Kvaliteta vode v OHV sistemu se je vzdrževala s pravilno alkalnostjo in je dosegala naslednje vrednosti: 

pH 9,18 - 9,44

Prevodnost (μS/cm) 59 - 436

Fe (μg/L) 44 - 104

Cu  (μg/L) 22 - 46

6 .2 .3 .2  Letna poraba deionata

Blok 5 62417 m3

OHV 5 3599 m3

V januarju 2011 sta bila pregledana in očiščena hladilnika 
VG01 (2 cevi netesni) in VG02 , kateri je bil tesen. V času re-

monta sta bila izpraznjena, pregledana in očiščena OHV re-
zervoarja, prav tako oba hladilca. 

Izjemoma so bile vrednosti železa povečane v času poremon-
tnih preizkusov in zagona (povprečna vrednost 333 μg/L).
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6 .2 .4  Tehnološk e vode toplotn ih  posta j

λ Fe Cu SiO2

(μS/cm) (μg/L) (μg/L) (μg/L)

Skupni GK TP 1 0,07-0,10 5-20 2-5 2-10

Skupni GK TP 2 0,05-0,10 5-20 2-5 2-10

Kvaliteta grelnih kondenzatov TP 1+2 je bila med normal-
nim obratovanjem v mejah predpisanih vrednosti. Ob ne-
tesnostih posameznih grelnikov je prevodnost skupnega 
grelnega kondenzata narasla na 0,35 μS/cm. Na grelnikih 
TP 1 v preteklem letu ni bilo netesnosti, na grelnikih in hla-
dilcih TP 2 pa so bile ugotovljene naslednje netesnosti:

UK23 : 
15. 3. 2011 (1 cev), 20. 4. 2011 (1 cev), 29. 11. 2011 (2 cevi),  
19. 12. 2011 (2 cevi)

UK17 W002 hladilec:
19. 4. 2011 (3 cevi)

Povprečne izmerjene vrednosti fizikalno kemijskih meritev grelnih kondenzatov in magistralnega voda med normalnim obratovanjem so bile:

λ Fe NH4OH N2H4 Cu
pH

(μS/cm) (μg/L) (μg/L) (μg/L) (μg/L)
Mag. vod (pred doz.) 8-14 10-50 300-1000 150-560 3-10 9,30-9,60

Mag. vod (po doz.) 8-14 10-50 400-1100 150-560 3-10 9,30-9,60

Letna poraba deionata za TP 1+2 je bila 36783 m3.
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Letna poraba deionata B 3-5 in TP 1+2

6 .2 .5  Pro iz vodnja  de ionata

Poraba Topolšice v letu 2011 je bila 791926 m3, od tega smo proizvedli 338188 m3 demineralizirane vode. 

Skupno število regeneracij v DEMI je bilo:

KF1+AF1 284 MF1 0

KF2+AF2 272 MF2 0

KF3+AF3 234 MF3 0

V zimskih mesecih smo imeli v DEMI težave z ogrevanjem luga pri regeneraciji. Po montaži dodatnega grelca se je situacija normalizirala.

6 .2 .6   Pro iz vodnja  dek arbonat iz i rane vode                 

Za proizvodnjo 10126064 m3 dekarbonatizirane vode smo porabili 10301440 m3 surove vode. Od tega 3284654 m3 iz Pake in 7016786 m3 iz Družmirskega jezera. V DK 1 smo proizvedli 5439864 m3, 
v DK 2 pa 4686200 m3 dekarbonatizirane vode.

5. 4. 2011 je bila v DK 1 na reaktor nameščena lovilna kača.
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pH
λ m CT Fe Cu

(μS/cm)  (meq/L) (meq/L) (μg/L) (μg/L)
Jezero 7,5-8,4 250-550 2,0-2,8 3,2-4,5 31-409 1-22

Paka 7,8-8,4 300-1050 2,4-3,8 3,6-6,2 84-3022 1-33

pH
λ m CT Fe Cu

(μS/cm)  (meq/L) (meq/L) (μg/L) (μg/L)
HS 4 8,4-8,9 511-1276 2,4-6,0 3,3-11,5 22-113 2-45

HS 5 8,3-8,9 377-1508 2,3-7,0 3,6-17,2 20-145 1-28

Kvaliteta surove vode je bila v območju:

Kvaliteta hladilne vode se giba v območju: 

3. 4. 2011 je bil opran hladilni stolp bloka 4.

13. 10. 2011 smo pričeli na HS 4 z dozacijo kemikalij Giullini. 
Za kontinuirno merjenje koncentracij zdoziranih kemikalij 
ter za kontrolo kvalitete hladilne vode je bil inštaliran nad-
zorni sistem Gilumat.

Istočasno je bila postavljena ASTM kolona na topli in hladni 
strani, ki služi za merjenje korozije celotnega hladilnega sis-
tema. Vstavljeni kuponi se obdelajo v Nemčiji, pri firmi Gi-
ullini. Vsi rezultati z vrnjenimi kuponi se shranjujejo v TEŠ.

Na HS 5 so se pojavljale težave s povišano koncentracijo Fe 
v glavni hladilni vodi v času zagona plinskih turbin. Ko je 
strojna služba vzpostavila kontinuirni pretok hlajenja, se je 
kvaliteta vode izboljšala.

Poraba surove vode v letu 2011
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7 Pregled 
vzdrževanja 

naprav in objektovV laboratoriju analizirano skupno število aerobnih mikro-
organizmov (ACP) v surovi vodi; v Družmirskem jezeru in 
v Paki je bilo v povprečju okoli 103-104 bacteria/mL. V hla-
dilnem sistemu bloka 4 in 5 je bilo skupno število aerobnih 
mikroorganizmov v povprečju od 113 do144 bacteria/mL. 

S šokovno dozacijo biocidov smo uspešno zniževali porast 
mikroorganizmov v hladilni vodi.

V letu 2011 smo izvedli 6 lociranj različnih netesnosti na ob-
močju TEŠ in okolice.

V tem letu nismo imeli nobenega razlitja nevarne snovi in 
s tem onesnaženja vodotoka Pake. Smo pa večkrat posre-
dovali pri iztekanju onesnažene vode iz gradbišča bloka 6.

Greta Srnovršnik, dipl.ing.kem.

Količina dodane deka vode na hladilne sisteme v letu 2011
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7 Pregled 
vzdrževanja 

naprav in objektov

Misel je energija.
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Strategija vzdrževanja naprav je zastavljena 
tako, da nam omogoča doseganje kratkoročnih 
in dolgoročnih ciljev podjetja. Med kratkoročne 
cilje uvrščamo: 
•  varno in za delavce zdravo delo,
•  racionalno izrabo uporabljenih materialov,
•  racionalno izrabo delovnega časa,
•  skrajševanje rokov za popravilo posameznih naprav,
•  s preventivno dejavnostjo preprečevanje nastanka ali 

ponavljanja istovrstnih okvar,
•  čim boljšo obratovalno pripravljenost elektrarne kot 

celote,
•  ekološko prijazno proizvodnjo električne in toplotne 

energije.

Dolgoročni cilji pa so:
• nizka cena proizvedene električne in toplotne energije,
•  konkurenčnost na trgu električne energije,
•  ohranjanje statusa proizvajalca električne in toplotne 

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), 

•  vzdrževanje novih plinskih turbin do izteka dobe tra-
janja, ki znaša glede na predvidene letne obratovalne 
ure  cca. 25 let.

Strategija temelji na lastnih izkušnjah in je prilagojena so-
dobnim trendom dejavnosti. Sistem vzdrževanja je pod-
prt z informacijskim paketom Maximo. Vzdrževalni paket 
je v fazi optimiranja in v dveh letih pričakujemo bistveno 
več uporabnih podatkov, ki bodo olajšali nekatere odloči-
tve in posege na napravah. Že vrsto let izhajamo iz načel 
vzdrževanja »po stanju naprav« in »preventivnem vzdrže-
vanju (remonti)«. Zaradi optimalne izrabe sredstev, ki jih 
namenjamo vzdrževalni dejavnosti, se strategija vzdrževa-
nja spreminja v korist vzdrževanja »po stanju naprav«. To 
se odraža v periodiki remontov na posameznih blokih, ki je 
prešla od togih dvoletnih na tri do štiri letne periode in po 
izvajanju remontov na posameznih sklopih naprav mimo 
načrtovanih remontov blokov. Pogoj za učinkovito izvaja-
nje vzdrževanja s to strategijo in doseganje prej omenjenih 
ciljev je vsekakor dobro obvladovanje stanja naprav in iz-
kušenost vzdrževalnega osebja.

Za nemoteno proizvodnjo električne energije je bilo po-
trebno v elektrarni vzdrževati štiri premogovne proizvo-
dne enote (bloki 1, 3, 4 in 5 s tem, da je bil blok 2 že trajno 
zaustavljen ob pričetku obratovanja plinskih enot), dve to-
plotni postaji, sistem transporta premoga, pripravo vode 
z vodikarno ter skupne objekte. Vse te objekte, naprave 
in napeljave je potrebno sistematično vzdrževati, če želi-
mo obratovati varno in zanesljivo, ekološko neoporečno, 
z visoko razpoložljivostjo, z visoko fleksibilnostjo proizvo-

dnih enot in z optimalnim izkoristkom do konca podaljša-
ne dobe trajanja blokov.

Naprave TE Šoštanj, razen novo instaliranih plinskih turbin, 
so glede na starost in obratovalne ure že v takem stanju, ko 
je potrebno sorazmerno zelo intenzivno vzdrževanje. Vzdr-
ževalni posegi so se izvajali na podlagi spremljanja delova-
nja naprav, obratovalnih dogodkov, ocene preostale dobe 
trajanja, s pomočjo porušnih in neporušnih metod kontro-
le materialov, zahtev po varnem in zanesljivem obratova-
nju in sprejetih smernic oziroma strategije obratovanja in 
vzdrževanja naprav.

7  Pregled vzdrževanja naprav in objektov
7.1 CILJI IN STRATEGIJA VZDRŽEVANJA V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ
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Celoten sistem vzdrževanja delimo na:
•  Redno preventivno vzdrževanje, ki zajema preglede, 

kontrole analize ter izvedbo posegov, ki omogočajo 
zanesljivo obratovanje vseh naprav. V ta sklop sodijo 
tako popravila kot tudi zamenjave posameznih sklo-
pov naprav. Posegi na napravah, ki jih ni mogoče izloči-
ti, se izvajajo v času zaustavitev blokov, to je predvsem 
ob koncih tedna. Sem sodijo tudi večji posegi, kot so  
pregledi in meritve, montaže in demontaže, popravila 
ter zamenjave rezervnih delov strojev in naprav, ki ter-
jajo izločitev strojev in naprav ali celotne proizvodne 
enote iz obratovanja.

•  Remonte - investicijsko vzdrževanje proizvodnih enot, 
kjer so mišljeni večji posegi ob daljši zaustavitvi po-
gonske enote. Pogostost izvajanja remontov na po-
sameznih enotah se giba v intervalih od tri do šest let 
in je odvisna od stanja naprav, števila obratovalnih ur 
in možnosti izločitve posameznih blokov iz obratova-
nja v kontekstu celotnega elektroenergetskega siste-
ma Slovenije. Periodika remontov posameznih enot v 
elektroenergetskem sistemu se koordinira na ravni ce-
lotnega sistema z začrtanimi izhodišči, v smislu zane-
sljive dobave električne energije vsem potrošnikom, v 
vsakem času in večinskem pokrivanju potreb po elek-
trični energiji iz domačih virov.

Navedeni segmenti vzdrževanja se v tehničnem smi-
slu razlikujejo v načinu načrtovanja in po obsegu  
potreb.
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7.2 VZDRŽEVANJE BLOKA 3

7 .2 .1  VZDRŽE VALNI  POSEGI 
NA BLOKU 3  V  LE TU 2011

STROJNI DEL 

KOTLOVSKO PODROČJE

Na kotlih bloka 3 in pripadajoči opremi v preteklem letu ni 
bilo večjih vzdrževalnih posegov. Posegi, ki so bili izvršeni, 
so bili v smislu sanacije netesnih armatur in rednega vzdr-
ževanja oljno preskrbovalnih postaj ter hidravličnih pogo-
nov ventilov. Za potrebne sanacije so bili koriščeni termini 
med zaustavitvami zaradi ugodnih energetskih situacij. Na 
aktivnih delih kotlov so bili izvršeni redni pregledi notra-
njosti kotlov. Večjih posebnosti ni bilo opaziti.

Dimno zračni trakt
Na področju dimno zračnega trakta so se izvajali redni 
pregledi ter vzdrževalna dela. Mazanje ležajev je pote-
kalo po protokolu. 

Večjih težav, ki bi povzročile omejitev moči bloka, ni bilo.

Kurilni in dogorevalni sistem 
Težav z vzdrževanjem kurilnih naprav skupno z dogo-
revalnim sistemom ni bilo, prav tako pa tudi vzdrževal-
ni posegi na mlinih kotlov 1 in 2 bloka 3 niso bili mote-
či za proizvodnjo.

Redne zaustavitve bloka so se izkoristile za preglede in 
odpravo pomanjkljivosti na kurilnem in dogorevalnem 
sistemu. 

Blok 3 je obratoval brez večjih posebnosti. V letu 2013 je 
predvidena zaustavitev zaradi remonta bloka 4 ter zausta-
vitve RDP-ja. Menjala se bo dogorevalna rešetka kotla 1, iz-
vedena bodo vzdrževalna dela na kurilnem in dogoreval-
nem sistemu ter dimno zračnem sistemu.

SISTEM RL
Na napajalnih in hladilnih sistemih so bila opravljena le-
tna vzdrževalna dela brez večjih posebnosti.

SISTEM VG
Opravljena so bila vzdrževalna dela brez večjih poseb-
nosti. 

SISTEM RF
Opravljena so bila vzdrževalna dela brez večjih poseb-
nosti.

SISTEM  UG, RQ in UH  
Opravljena so bila vzdrževalna dela brez večjih poseb-
nosti.

SISTEM VE, VC
Večjih težav z obratovanjem hladilnih sistemov ni bilo. 
Težave so bile le z nekoliko povišanimi temperaturami 
hladilne vode v letnem času, zaradi povezave hladilnih 
sistemov bloka 4 in 3.

SISTEM RM
V okviru rednega vzdrževanja so se v času zaustavitev 
bloka izvajala dela na odpravi raznih netesnosti na ar-
maturah.

SISTEM RG, RH, RN
V okviru rednega vzdrževanja so se v času rednih zau-
stavitev odpravljale razne netesnosti na cevnih poveza-
vah in na netesnih armaturah. Netesnosti cevnih regi-
strov v letu 2010 ni bilo.

SISTEM SD, SL, SG, SF
V času zaustavitev so se izvajala razna dela na odpra-
vi netesnosti armatur. Težav med obratovanjem ni bilo.

SISTEM SC, SE
Oljni sistem TBA je obratoval nemoteno. Potrebno je 
bilo le odpraviti nekaj oljnih netesnosti in sicer nete-
snost na kompenzatorju iztoka olja iz hitro zapornega 
ventila SA11S002.

SISTEM Sa, Sb
Večjih rednih vzdrževalnih del na turbini ni bilo. Je pa 
bila potrebna enkratna zaustavitev turbo agregata za-
radi povišanih vibracij na šestem ležaju. 

ELEKTRO DEL 

Kotlovsko področje

Na kotlovskem področju ni bilo večjih vzdrževalnih del, ki 
bi zahtevala zaustavitev bloka. Preko celega leta so se vrši-
la redna vzdrževalna dela, pri čemer so se koristile zausta-
vitve bloka zaradi ugodnih energetskih situacij. 
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VN področje
Večjih dogodkov in vzdrževalnih del na VN področju, ki 
bi zahtevali zaustavitev bloka ali bi kakorkoli vplivali na 
obratovanje bloka 3 v letu 2011, ni bilo. Opravljena so 
bila samo predvidena redna vzdrževalna dela.

NN področje
V letu 2011 na bloku 3 ni bilo remonta. Izvršena so bila 
dela rednega vzdrževanja na NN področju.

Opravljen je bil redni polletni preizkus kapacitivnosti bate-
rij 24 VDC in 220 VDC, sanirana je bila poškodba celice 104 
na 220 VDC baterije, ki je bila uničena zaradi kratkega stika. 
Zamenjana je bila z novo. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, 
da obratovalne napetosti odstopajo od normalnih na bate-
riji 220 VDC sistema 1. Potrebna je bila zamenjava baterije.

Zamenjani so bili 3 frekvenčni pretvorniki za pogone dode-
lilnikov na kotlih 1 in 2.

 Zaradi teh del ni bilo potrebno ustavljati bloka. Dela so bila 
opravljena ob zaustavitvah bloka zaradi ugodne energet-
ske situacije. 

Sekundarno preizkušanje zaščit generatorja 3, 
energetskih transformatorjev ter 110 kV daljno-
vodov
• V letu 2011 so bili izvršeni sekundarni preizkusi elek-

tričnih zaščit generatorja bloka 3, blokovnega transfor-
matorja 3AT01, transformatorja blokovne lastne rabe 
3BT01 ter transformatorja splošne lastne rabe 1BS01. 
Preizkušeni so bili zaščitni releji naslednjih električnih 
naprav:

GENERATOR 3SP01:
• diferenčna zaščita generatorja,
• rotorska zaščita generatorja,
• nadtokovna zaščita, 
• diferenčna zaščita bloka,
• zaščita proti povratni energiji,
• podfrekvenčna zaščita,
• prenapetostna zaščita,
• zaščita proti nesimetrični obremenitvi,
• zaščita proti izostanku vzbujanja,
• statorska zaščita 100 %,
• statorska zaščita 95 %.

TRANSFORMATOR 3AT01:
• diferenčna zaščita transformatorja,
• nadtokovna zaščita 110 kV,
• nadtokovna zaščita 10,5 kV,
• Buholz rele (plinska zaščita),
• zaščita proti previsoki temperaturi olja,
• termična slika.

TRANSFORMATOR BLOKOVNE LASTNE RABE 3BT01:
• diferenčna zaščita transformatorja,
• nadtokovna zaščita 10,5 kV,
• nadtokovna zaščita 6,3 kV,
• Buholz rele (plinska zaščita),
• zaščita proti previsoki temperaturi olja,
• termična slika.

TRANSFORMATOR SPLOŠNE LASTNE RABE 1BS01:
• diferenčna zaščita transformatorja,
• nadtokovna zaščita 110 kV,
• nadtokovna zaščita 6,3 kV,
• Buholz rele (plinska zaščita),
• zaščita proti previsoki temperaturi olja.

Preizkusi so bili opravljeni s pomočjo preizkusne naprave 
OMICRON CMC 256 ter SVERKER 750 skladno s tehniškimi 
predpisi za obratovanje ter vzdrževanje elektroenerget-
skih postrojev. Preizkusi so bili izvedeni po metodi IPS (In-
telligent Process Solution). Rezultati preizkusov so podani 
v poročilih ELEK in kažejo na brezhibno delovanje zaščitnih 
naprav.

DALJNOVODI 110 kV:
Preizkušena je bila distančna zaščita 110 kV daljnovodov 
Velenje 1, Velenje 2, Mozirje, Podlog 1 ter Podlog 2. Izvr-
šena je bila tudi kontrola prenosa kriterija distančne za-
ščite. Preizkuse je opravilo podjetje HSE d.o.o. (oddelek 
zaščitnih ter prenosnih sistemov) ter ELES d.o.o. (služba 
za sekundarne sisteme) s pomočjo vzdrževalnega ose-
bja Termoelektrarne Šoštanj. Zapisniki o opravljenih 
preizkusih pa so dostopni na portalu Centra zaščite HSE.

Preostala redna vzdrževalna dela na področju US TBA in VN 
naprav so se izvajala med zaustavitvam bloka 3 v času ugo-
dnih energetskih situacij.

OCENA OBRATOVANJA
Blok je v preteklem obdobju obratoval brez večjih 
posebnosti z zaustavitvami, večinoma zaradi UES, en-
krat pa zaradi povišanih vibracij na 6. ležaju TBA. Za-
ustavitve so bile izkoriščene za redna vzdrževalna dela 
po posameznih področjih. V letu 2013 se predvideva 
remont bloka 3 skupaj z remontom bloka 4. Predvide-
na dela po področjih Strojnega in Elektro vzdrževanja 
bodo v obsegu zamenjav in sanacij obrabnih delov. 
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7.3 VZDRŽEVANJE BLOKA 4

7 .3 .1  Osnovni  podatk i  b lok a  4

Začetek obratovanja 1972

Glavni dobavitelji TBA - Siemens in kotel - Babcock

Instalirana moč 275 MW

Število obratovalnih ur do konca 31.12.2011 259.508

Proizvodnja do 31. 12. 2011 56.191.839 MWh

Opravljen zadnji remont 2009

Ciljna doba trajanja 2015

7 .3 .2  I z vedeni  in  predvideni  uk repi  za 
podal j šanje  dobe t ra janja

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, 
2005 in 2009 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 (NO

2
)  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 RDP 4  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
•  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 RDP 4  2005
•  rekonstrukcija odsesovalne naprave bloka  2005
•  rekonstrukcija mlinov kotla  2005
•  rekonstrukcija ventilatorja in optimiranje obratovanja RDP 4  2005
•  rekonstrukcija ST varnostne postaje  2005
•  optimiranje lovljenja ohlajene vode v hladilnemu stolpu   2005
•  zamenjava parovoda ponovno pregrete pare  2005
•  zamenjava izstopnih kolektorjev ponovnega pregrevanja kotla  2005
•  zamenjava pregrevalnika 3. kotla  2005
•  rekonstrukcija pulta vodenja bloka  2005
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•  rekonstrukcija VN in NN razvoda  2005
•  izvedba protihrupne zaščite hladilnega  

stolpa  2007
•  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 RDP 4  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 2013.

7 .3 .3  Vzdr ževa ln i  posegi  na 
b loku 4  v  letu  2011

V letu 2011 ni bilo remonta, imeli smo nekaj manjših pose-
gov na napravah. V nadaljevanju opisujemo najpomemb-
nejše dejavnosti na posameznih napravah.

STROJNO PODROČJE

KOTEL
V preteklem letu so se za redna vzdrževalna dela kori-
stile zaustavitve zaradi ugodne energetske situacije in 
napovedanih neg. Zaradi neobvladljive netesnosti kotla 
ali pripadajoče opreme je bilo potrebno blok zaustavi-
ti v šestih primerih. Po večini je šlo za napetostne raz-
poke na ocevju uparjalnika, netesnosti vbrizgalnih ven-
tilov, v enem primeru pa zaradi netesnosti izstopnega 
dela ocevja ponovnega pregrevalnika pare 2.

Sanacija  napetostnih razpok:
Napetostne razpoke so bile po večini izbrušene in po-
novno zavarjene. V primerih, ko to ni bilo mogoče, je 
bila sanacija izvedena v smislu zamenjave dela netesne 
cevi. Napetostne razpoke so se pojavljale predvsem na 
steni uparjalnika in sicer v področju sesalnih glav in na 
K+44 m.

Sanacija zadnje stene uparjalnika:
Zaradi porušitve stene cevi uparjalnika na K+25 m med 
tretjo in četrto vrsto gorilnikov (severna stena kotla), je 
bila izvedena podrobnejša kontrola debeline sten ocev-
ja v tem področju. Ugotovljeno stanje je bilo zelo zaskr-
bljujoče, saj so bile na površini več kvadratnih metrov 
cevi uparjalnika stanjšane za več kot 60 %. Sprejeta je 
bila odločitev o postopni zamenjavi cevnih panelov v 
tem področju. Za zamenjave so bile koriščene zaustavi-
tve zaradi ugodne energetske situacije. Uspešno je bila 
izvršena zamenjava vseh panelov, katerih stene cevi so 
bile stanjšane preko 50 %. Ostali paneli se menjujejo v 
letu 2012. V prihodnjem remontu pa bo nujno potrebno 
izvršiti menjavo cevnih panelov tik ob prašnih gorilnikih 
tretje in četrte vrste.

Podrobnejša kontrola tega področja je pokazala na veliko stanjšanje de-

beline stene uparjalnika v področju med 3. in 4. vrsto gorilnikov. Doba-

vljeni so bili novim paneli in v vsaki dvodnevni zaustavitvi je bila izvrše-

na delna zamenjava stene v kritičnem področju.
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V prerezu je dobro vidno stanjšanje cevi uparjalnika v notranjosti kotla.

Cevni nastavki odvodnjavanj parovodov in sit:
Izvršena je bila zamenjava cevnih nastavkov odvodnja-
vanj ST sit in enega od odvodnjavanja ST parovoda. Na-
stavki so bili precej poškodovani. Zaradi erozijskega de-
lovanja mokre pare (padec tlaka za ventilom iz 45 ba-
rov na 1 bar) so bile močno zmanjšane debeline sten iz 
notranje strani. Nastavki so bili predhodno večkrat na-
varjeni. 

Slika 3: Rezultati meritve debeline sten nastavkov.

Mesto zamenjave nastavkov.

Sanacija netesnih armatur:
Med zaustavitvami so bila izvršena vzdrževalna dela 
na sanaciji tesnilnih površin izpustnih ventilov. Zaradi 
obsežnejših poškodb so bili zamenjani izpustni venti-
li uparjalnika in ECO. Izvršena je bila kontrola ventilov 
v področju izpustov ST in RC parovodov. Ventili so bili 
precej poškodovani in so bili zamenjani. 

Zamenjava izpustnih ventilov uparjalnika in pregrevalnika 1.

Sanacija in delna zamenjava izstopnega ocevja 
ponovnega pregrevalnika pare 2:
Zaradi suma na netesnost v področju izstopnega ko-
lektorja PP2 je bila izvršena demontaža izolacije in si-
cer v osrednjem delu v širini cca 5m. Izvlečena je bila 
vsa izolacije s kolektorjev, vertikalnih zbiralnih cevi in 
priključnih cevi do vključno s steno kotla v tem po-
dročju. Po demontaži izolacije je bila ugotovljena ne-
tesnost dveh cevi pri sedmem kolektorju. Vzrok nete-
snosti je bila porušitev zvara zaradi zmanjšanja debe-
line stene cevi. Vzrok zmanjšanja je luskasta korozija. 
Posledično je bila zaradi iztekajoče pare poškodovana 
še zgornja cev nad razpoko. Netesnosti sta se nahaja-
li na priključkih izstopnih cevi na cevni nastavek ver-
tikalnega zbiralnega kolektorja. Poškodovane cevi so 
bile zamenjane. Izvršene so bile podrobnejše kontrole 
ocevja v tem področju. Na vseh kolektorjih so bile za-
menjane spodnje, zaradi korozije poškodovane cevi. 
Meje zamenjave: 200 mm pred steno kotla – zvari na 
cevnih nastavkih vertikalnih zbiralnih kolektorjev. Ma-
terial zamenjanih cevi je 10CrMo910, dimenzija: Ø38 x 
3,2 mm. Prav tako je bilo ugotovljeno zelo slabo stanje 
cevnih lokov srednjih zbiralnih kolektorjev. Dobavljeni 
in zamenjani so bili vsi prej omenjeni cevni loki.

Področje kontrol in netesnosti izstopnega dela ocevja PP2.
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Področje netesnosti na priključnih zvarih cevi na kolektorske cevne 

nastavke.

Razpoka na zvaru spodnje cevi zaradi luskaste korozije.

Mesta kontrol na priključnih ceveh v zbiralne kolektorje. Vsi cevni loki so 

bili zamenjani.

TURBINA

Večino časa je turbina obratovala nemoteno. V januarju pa 
so se pojavile povišane vibracije na prvem ležaju. Do pove-
čanja vibracij je prihajalo ob določenih kombinacijah odpr-
tosti regulirnih ventilov. Te kombinacije so bile:
• nižanje moči, pri okrog 200 MW, ko zapre tretji regu-

lirni ventil,
• dvigovanje moči, pri okrog 250 MW, ko sta prvi in dru-

gi regulirni ventil odprta 100 %, tretji regulirni ventil pa 
v območju od 20 – 30 %,

• dvigovanje moči, pri okrog 155 MW, ko sta prvi in drugi 
regulirni ventil odprta v območju od 35 - 45 %.

Ob zaustavitvi bloka je bilo potrebno ponovno nastaviti 
krivuljo odpiranja drugega regulirnega ventila turbine in 
podložiti 0,05 mm prvi ležaj. Po teh delih povišanih vibraci-
je ni bilo več opaziti.

Oljni sistem –  MAK, MAV (SC, SE)
Sistem je med letom obratoval brez večjih težav. 

NT prelivna postaja –  MAN, MAV (SF)
Sistem je med letom obratoval brez večjih težav. Nekaj-
krat je prišlo le do zatikanja hitrozapornega prelivnega 
ventila MAN12AA301 in MAN14AA301. Zaradi tega je bil 
zamenjan drsnik krmilnega ventila in namazano vzvo-
dovje ventila.

Sistem kondenzatorja - MAG (SD)
V celotnem letu je bila netesna samo ena cev v konden-
zatorju, ki je bila ob zaustavitvi zamašena. 

Evakuirni sistem – MAM (SL)
Sistem je obratoval brez večjih težav. V času zaustavi-
tev so bile odpravljene netesnosti na ventilih in na sami 
ELMO črpalki.

Sistem tesnilne pare – MAW (SG)
Sistem je obratoval brez večjih težav. V času zaustavitev 
je bilo potrebno le odpraviti nekaj netesnosti na venti-
lih in cevovodih. Zaradi težav z nabiranjem kondenzata 
v impulznih ceveh pa so bile zamenjane cevi meritve va-
kuuma v kondenzatorju.

Sistem odvodnjavanja turbine – MAL (SH)
Med letom je bilo potrebno nekajkrat odpraviti nete-
snosti na cevovodih turbinskih odvodnjavanj in pa na 
ventilih odvodnjavanja.

Sistem glavnega kondenzata – LCC, LCB (RM)
Med letom je bilo potrebno nekajkrat odpraviti različne 
netesnosti na posameznih ventilih in cevovodih. Poja-
vljale so se le težave z minimalnim ventilom kondenza-
ta 04LCC10AA002, zaradi vibracij na cevovodu. Potreb-
no je bilo spremeniti obešanje cevovoda minimalnega 
pretoka.

Sistem NT grelnikov – LCJ (RG, RH)
Med letom je bilo potrebno nekajkrat odpraviti različne 
netesnosti na posameznih ventilih in cevovodih. Poja-
vljale so se tudi netesnosti na vodokaznih steklih. Nete-
snosti grelnikov oziroma cevnih registrov ni bilo.

Sistem VT grelnikov – RE, RD
Med letom je bilo potrebno nekajkrat odpraviti različne 
netesnosti na posameznih ventilih in cevovodih. Nete-
snosti na grelnikih ni bilo.
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Sistem NT stranskega kondenzata – LCJ (RN), LCH 
(RP)
Med letom je bilo potrebno nekajkrat odpraviti različ-
ne netesnosti na posameznih ventilih in cevovodih. 
Prav tako so bile netesnosti tudi na meritvah nivoja. Ne-
kajkrat pa je bilo potrebno zaradi pogojev obratova-
nja odpraviti netesnosti tudi na tesnilu ohišja črpalke 
04LCH11AP001 in 04LCH12AP001.

Hladilni sistem  – PAC, PAE (VC, VE)
Sistem je obratoval nemoteno. V zimskem času je bilo 
zaradi ledu uničenih kar nekaj lovilnih pločevin na hla-
dilnem stolpu. Te pločevine so bile izdelane nove in za-
menjane.

RAZŽVEPLANJE DIMNIH PLINOV

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 obrab-
ne stene, po potrebi zamenjali mehansko tesnilo. Pri pre-
gledu hrušk smo ugotovili, da bo potrebno lokalno navar-
janje, kar smo izvedli med obratovanjem čistilne naprave. 

Sistem HTL
Na kompresorjih oksidacijskega zraka so bili opravljeni 
redni servisi po navodilih proizvajalca. Ostale naprave 
na sistemu so obratovale normalno.

Sistem HTG
Črpalke 4HTG30/40 AM001 so bile pregledane, opravili 
smo navarjanje rotorjev in hrušk.

Regulirni ventil je bil v celoti revidiran, ostale armature 
so bile pregledane in po potrebi zamenjane.

Opravili smo zamenjavo merilnika gostote sveže su-
spenzije na princip meritve dP.

Sistem HTE
Pri daljši zaustavitvi je bila pregledana antikorozijska za-
ščita rezervoarja in mešala.

Elise mešal, na katerih je keramični nanos, so v zelo do-
brem stanju. Opravili smo samo lokalne popravke na ke-
ramičnem nanosu.

Armature in cevovodi področja 4HTE so bili pregledani 
in revidirani oziroma zamenjani z novimi.

Revizijo črpalk 4HTE11/12 AP001 smo opravili med obra-
tovanjem. 

Sistem HTH, HTJ, HTF,HTP
Sistemi so bili pregledani in po potrebi obnovljeni ali za-
menjani z novimi rezervnimi deli.

KURILNI IN DOGOREVALNI SISTEM, DIMNO ZRAČ-
NI TRAKT

Na področju dimno zračnega trakta so se izvajali redni 
pregledi ter vzdrževalna dela. Mazanje ležajev je pote-
kalo po protokolu. 

Elektrofilter je bil ob zaustavitvah redno pregledan, ve-
čjih okvar ni bilo. Večkrat je bilo potrebno očistiti lijake 
izpod EF, predvsem na novem delu. 

Ob zaustavitvah RDP-ja se te poškodbe sanirajo z navar-
janjem ter premažejo z zaščitnim premazom. 

Ob remontu v letu 2013 se predvidevajo sledeča dela:

Dogorevalna rešetka
• zamenjava vlečne verige dogorevalne rešetke,
• zamenjava pogonskih in gnanih zobnikov, 
• zamenjava tesnilnih letev, 
• zamenjava ležajev,
• iznašalec žlindre,
• zamenjava vlečne verige s sojemalniki,
• zamenjava ležajev v vodilih vlečne verige in zobnikov 

na pogonski gredi,
• obnova keramike na poševnini, 
• dodelilniki premoga,
• demontaža vseh transporterjev, kakor tudi čistilnih 

verig,
• menjava notranjih in zunanjih puš v tekalnih kolesih ter 

poškodovanih tekalnih koles,
• zamenjava poškodovanih sojemalnikov čistilne verige,
• menjava obrabljenih lusk,
• kontrola vseh ležajev na pogonski gredi in na povra-

tnih oseh na transporterjih in čistilnih verigah,
• pregled P.I.V. menjalnikov in menjava olja,
• pregled zobnikov na pogonskih gredeh oz. pripadajo-

čem paru na reduktorju,
• obnova tesnilne pločevine (pričakuje se cca. 40 % po-

škodovane),
• obnova tekalnih prog čistilnih verig (na dnu),
• izvedba antikorozijske zaščite notranjosti dodelilnikov,
• pregled zasunov pod bunkerji premoga ter odprava  

pomanjkljivosti; enako velja tudi za zasune pod dode-
lilniki premoga.

 Kanali povratnih dimnih plinov
• Menjava tesnil na glavah povratnih dimnih plinov.

 Mlini
• Zamenjava vseh abrazijsko poškodovanih obložnih de-

lov sejalnikov in v mlinski spirali,
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• menjava udarnih plošč na vseh mlinih ter ostalih zašči-
tnih delov rotorja,

• obnova vseh tesnil na mlinih,

• menjava olja v mlinskih reduktorjih, 
• čiščenje oljnih filtrov in hladilnikov,
• menjava olja v vseh mlinskih ležajih,  

• pregled hladilnega sistema mlinske gredi. 

Tabelaričen prikaz obratovanja mlinskih rotorjev     

Skupno št. obrat ur v letu 2011 Št. remontov Št. menjanih kladiv

Mlin 1     6875 2 68

Mlin 2    6682 2 64

Mlin 3    6054 2 72

Mlin 4     6362 1 86

Mlin 5     6365 1 76

Mlin 6    6712 2 62

 Prahovodi
• Menjava vseh tesnil na gorilnikih ter nosilcev tesnil,
• pregled in obnova kanalov vstopnega zraka za goril-

nike,
• kontrola debeline sten posameznih prahovodov,
• obnova zaščit termoelementov v prahovodih in zaščit 

prahovodnih loput.

Oljni gorilniki
• Pregled in po potrebi zamenjava armatur oljnega sis-

tema.

GAVO
• Menjava olja v nosilnem in vodilnem ležaju,
• kontrola vzmeti radialnega tesnjenja ter po potrebi 

menjava, 
• menjava vitonskih mehov (z zunanje in notranje strani), 
• demontaža plošč radialnega tesnjenja,
• menjava zobnikov pogonov grelnika,

• radialno tesnjenje - hladna stran zgoraj-zamenjava,
• menjava tesnilnih pločevin za tesnjenje plašča,
• menjava kontrolnika vrtljajev,
• menjava kompenzatorjev pred in za GAVO-m na strani 

očiščenih in neočiščenih dimnih plinov (4 kom).

LUVO
• Menjava olja v nosilnem in vodilnem ležaju,
• sanacija obodnega tesnenja, tesnenja plašča in radial-

nega tesnenja,
• kontrola pogonov ter menjava olja,
• sanacija ohišja. 

Ventilator RDP
• Demontaža poškodovanih rotorskih lopatic ter monta-

ža starih (pri teh bo predhodno potrebno obdelati te-
snilne površine na Bohrwerku) ter menjava tesnil (izde-
lava dimenzijsko primernih glede na končno obdelavo 
tesnilnih površin lopatic),

• obnova spodnjega in zgornjega dela ohišja z navar-
janjem in izrezom močneje poškodovanih delov ter 
vgraditev nove pločevine,

• obnova gumiranja ohišja in vodilnih lopatic,
• menjava ležajev, oljnih tesnil ter ostalih obrabnih de-

lov na predležju,
• menjava tesnil, ležajev osi lopatic ter ostalih obrabnih 

delov na rotorju,
• obnova sistema izpiranja lopatic.

Ventilator podpiha
• Zamenjava ležajev predležja,
• zamenjava tesnjenja predležja,
• zamenjava ležajev lopatic,
• zamenjava vseh tesnilnih elementov tesnjenja lopatic,
• menjava olja.

Ventilator vleka
• Menjava notranjega in zunanjega ležaja. 
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Kanali dimnih plinov
• Kontrola in sanacija usmerjevalnih loput v kanalih di-

mnih plinov nad LUVO-m,
• sanacija komplet kanalov pod LUVO-m do EF,
• sanacija lijakov grobega pepela,
• kontrola usmerjevalnih loput pod LUVO-m pred EF,
• zamenjava ter navarjanje pločevine kanalov.

Elektrofilter

Na elektrofiltrih se pričakuje podobna sanacija kot v prete-
klem remontu 2009:
• Saniranje nosilne stene vibratorja na lijaku tretje vrste,
• čiščenje nosilnih izolatorjev ter menjava,
• zamenjava olja v reduktorjih,
• ravnanje zaves sevalnih elektrod,
• saniranje zgornjih pogonov, 
• izdelava tesnil za nosilne izolatorje,
• saniranje pogonov mehanizma za stresanje sevalnih 

elektrod,
• saniranje perforirane pločevine,
• zamenjava ležajev aksialnega pomika,
• izdelava in menjava tesnil za pogonske reduktorje,
• saniranje pogonskih hišic,
• krpanje dna vhodne haube,
• menjava oljnih tesnil na pogonskih reduktorjih,
• centriranje kladiv pogona usedalnih elektrod,
• menjava ležajev na zgornjih oseh,
• saniranje mehanizma za stresanje zbiralnih plošč 3.  

polje (kladiva, ležaji),
• menjava gumi vložkov v sklopkah spodnjega pogona,
• menjava kladiv na čiščenju,
• menjava ležajev na predčiščenju,
• menjava ležajev na spodnji osi,
• sanacija in delna zamenjava nosilnih izolatorjev.

NAPAJALNI SISTEMI

Sistem RL-LAA,LAB,LAC,LAD
Opravljena so bila letna vzdrževalna dela. Na napajalni 
črpalki 4LAC12AN001 je bila zamenjana nepovratna lo-
puta proizvajalca Schroeder. 

Slika 1: Nepovratna loputa napajalne črpalke.

Sistem VG – PGC, PBJ
Opravljena so bila vzdrževalna dela brez večjih poseb-
nosti.

Sistem RF- LAC, LAD
Opravljena so bila vzdrževalna dela brez večjih poseb-
nosti.

Sistem UG, RQ IN UH QLC/QHA/LBQ
Opravljena so bila vzdrževalna dela brez večjih poseb-
nosti.

ELEKTRO PODROČJE

Kotel
Na kotlovskem elektro področju ni bilo večjih vzdrževal-
nih del, ki bi zahtevala zaustavitev bloka. Preko celega 

leta so se vršila redna vzdrževalna dela, pri čemer so se 
koristile zaustavitve bloka zaradi ugodnih energetskih 
situacij. Prav tako se je tekom celotnega leta izvajala op-
timizacija zgorevanja za zmanjšanje NO

x
.

Turbina
Sekundarno preizkušanje zaščit generatorja 4, plinske 
enote PT 52, energetskih transformatorjev ter 220 kV 
daljnovoda

V letu 2011 so bili izvršeni sekundarni preizkusi električnih 
zaščit generatorja bloka 4, blokovnega transformatorja ter 
transformatorjev lastnih rab. Prav tako je bil opravljen pre-
izkus zaščite generatorja plinske turbine PT 52 ter preizkus 
zaščite transformatorja 52BAT01. Preizkusi so se vršili s po-
močjo preizkusne naprave OMICRON CMC256 ter SVERKER 
750 skladno s tehniškimi predpisi za obratovanje ter vzdr-
ževanje elektroenergetskih postrojev. Rezultati preizkusov 
so podani v poročilih ELEK in kažejo na brezhibno delova-
nje zaščitnih naprav. 

Preizkušeni sta bili tudi distančna zaščita ter diferenčna za-
ščita 220 kV daljnovoda Šoštanj - Podlog. 

Izvršen je bil tudi test izklopa 220kV odklopnika ob prože-
nju diferenčnega releja ABB REL 561 ter distančnega releja 
SIEMENS 7SA513 s kontrolo prenosa kriterija distančne ter 
diferenčne zaščite.

Preostala redna vzdrževalna dela na področju US TBA in 
VN naprav so se izvajala med zaustavitvami bloka 4 v času 
ugodnih energetskih situacijah.

NN PODROČJE
V letu 2011 na bloku 4 ni bilo remonta. Med deli rednega 
vzdrževanja na NN področju omenimo zamenjavo do-
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trajane 220 VDC baterije in 24 VDC baterije na čistilni na-
pravi bloka 4. Tokrat smo vgradili baterijo tip OpZs pro-
izvajalca TAB Mežica . Stare baterije so bile od proizva-
jalca Baeren. Za zamenjavo proizvajalca baterije smo se 
odločili zaradi nižje cene baterije in na podlagi dobrih 
izkušenj s tem tipom baterije na bloku 5. V prihodnosti 
bo potrebno zamenjati še drugo 220 VDC baterijo 4BTB 
in dve 24 VDC 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 je že 15 let. 

VN PODROČJE
V letu 2011 so bila opravljena vsa predvidena redna 
vzdrževalna dela na VN področju. Februarja je prišlo do 
zaustavitve bloka zaradi zamenjave motorskega zašči-
tnega releja elektromotorja ventilatorja vleka na RDP.

RAZŽVEPLANJE DIMNIH PLINOV
V letu 2011 so se na elektro področju RDP 4 opravila vsa 
načrtovana vzdrževalna dela. 

Izmed večjih okvar, ki so se pojavile, so bile okvara mo-
torja oxi puhala, okvara zaščite Spam motorja ventila-
torja vleka, okvara merilnika nivoja v rezervoarju sveže 

suspenzije in okvara diska analogne arhive sistema 
vodenja Teleperm ME. 

7.4 VZDRŽEVANJE BLOKA 5

7 .4 .1  Turbinsk o področje

7 .4 .1 .1  Remont  b lok a  5

V letu 2011 je med 20. majem in 15. julijem potekal redni le-
tni remont bloka 5. Na turbinskem področju so bila v tem 
času opravljena naslednja večja dela:
• zamenjava sistema za nadzor vibracij ter raztezkov 

TBA,
• remont zaščite TBA,
• predelava plovcev VT ter NT grelnikov,
• kontrola ter preizkušanje električnih zaščit,
• kontrola delovanja oljnega sistema TBA,
• kontrola delovanja vzbujalnega sistema,
• kontrola tokovnih transformatorjev generatorja,
• preostala opravljena dela na področju US TBA.

ZAMENJAVA SISTEMA ZA NADZOR VIBRACIJ TER 
RAZTEZKOV TBA

Obstoječi sistem Bently Nevada za nadzor vibracij ter razte-
zkov TBA je bil instaliran na bloku 5 v letu 1999. Za diagno-
stiko je uporabljal program Data Manager, ki pa ni več v 
proizvodnji, zato je bilo nemogoče narediti nadgradnjo sis-
tema. Zaradi zgoraj navedenih razlogov smo se odločili za 
zamenjavo diagnostičnega sistema Data Manager in prešli 
na novo platformo System 1, zaradi česar pa je bilo potreb-
no zamenjati obstoječe Bently Nevada 3500 Rack-e. Le-te 
smo vzeli iz blokov 1 in 2, ki ne obratujeta več, 3500 Rack-i 
pa so ekvivalentni tistim, ki jih potrebujemo na bloku 5. Ker 
pa ti Rack-i ne vsebujejo kartic za merjenje temperature ter 
modulov za merjenje položajev regulirnih ventilov, je bilo 
potrebno le te dokupiti.

Instalacija Microsoft serverja
V inženirski prostor na bloku 5 je instaliran nov Mocrosoft-
ov server z operacijskim sistemom ter SQL bazo, ki omogo-
ča istočasni pristop desetim uporabnikom. Dela, ki so bila 
opravljena na sistemu Bently Nevada System 1 bloka 5:
• demontaža starih Rack-ov 3500,
• demontaža temperaturnih ETB modulov,
• instalacija novih 3500 Rack-ov v omaro 05CFE01 ter iz-

vedba konfiguracije,
• montaža kablov,
• montaža ter ožičenje ETB modulov,
• kontrola komunikacije s DCS sistemom TXP,
• instalacija novega serverja,
• instalacija ter konfiguracija System 1 platforme,
• aktiviranje licenc,
• izvedba funkcionalnih preizkusov.
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Montažna dela ter optimiranje sistema
Dela na meritvah BN sistema:
• pregled, kontrola ter kalibracija merilnikov relativnih in 

absolutnih vibracij,
• pregled, kontrola ter kalibracija merilnikov za merjenje 

raztezkov ohišja, rotorja in aksialnega pomika,
• pregled, kontrola ter kalibracija merilnikov za merjenje 

hitrosti vrtenja turbine,
• pregled, kontrola ter kalibracija merilnika ekscentrič-

nosti,
• pregled, kontrola ter kalibracija merilnikov položaja re-

gulirnih ventilov,
• pregled, kontrola ter kalibracija merilnikov za merjenje 

temperature ležajev ter olja,
• pregled ter kontrola komunikacijskih modulov.

Optimiranje komunikacije BN 3500 Rack-ov:
• testiranje konfiguracije merilnih senzorjev,
• prilagajanje merilnih območij,
• nastavitev filtrov,
• nastavitev mejnih vrednosti za opozorilo ter izklop,
• konfiguracija binarnih izhodov.
• 

Prikaz TBA bloka 5 z meritvami vibracij ter raztezkov.

Prikaz meritev temperatur ležajev ter ležajnega olja.

Izvedeni so bili tudi funkcionalni preizkusi delovanja siste-
ma ter meritev. Rezultati preizkusov kažejo na dobro ter za-
nesljivo delovanje sistema Bently Nevada. 

REMONT ZAŠČITE TBA

Zaščita TBA pred krivljenjem ohišja
Na ohišjih VT ter ST dela turbine so bili v času remon-
ta bloka zamenjani termoelementi, ki služijo kot zaščita 
pred krivljenjem ohišij, ki nastane pri neenakomernem 
pregrevanju TBA. Razlika temperature višje od 30°C ja-
vlja opozorilo, višje od 45°C pa deluje na izklop turbine.

Montirani so bili plaščni termoelementi tipa Fe-CuNi. 
Podatki merilnikov:
• tip OT BLG 60 2 L 2000/3000,
• glava tip NLG,
• premer plašča: 6 mm,
• št. merilnih elementov: 2,
• tip merilnega elementa: Fe - CuNi (L),
• dolžina: 2 m / 3 m.

Pri demontaži starih termoelementov smo opazili po-
škodbe plašča, ki so nastale najverjetneje zaradi vibracij 
pri stiku z drugimi kovinskimi deli turbine. Na sliki 3 so 
vidne poškodbe plašča termoelementa.

Poškodovani plaščni termoelementi.

OTN naprava
Zaradi obsežnega remonta srednjetlačnega dela turbine 
je bilo potrebno zamenjati tudi termoelemente OTN na-
prave. V notranje ohišje ST dela turbine so bili montirani 
trije plaščni termoelementi tipa Ni-Cr-Ni, ki imajo zašči-
tno vlogo predvsem pri pregrevanju ter ohlajevanju tur-
bine. Vgradnja termoelementov je prikazana na sliki 4.

Termoelementi OTN naprave na ST delu turbine.
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Termoelementi OTN naprave na ST delu turbine.

Na visokotlačnem delu turbine ter hitro zapornih ventilih 
pa so bili termoelementi OTN naprave zamenjani iz pre-
ventivnih razlogov.

Turbinska hitra zapora ter protipožarna zaščita
Med remontom je bila v celoti revidirana omara zaščite 
(turbinska hitra zapora ter protipožarna zaščita) – omara 
5IF01. Pregledani in preizkušeni so bili vsi releji in tlakosta-
ti, ki so neposredno povezani z delovanjem zaščite. Ugoto-
vljena je bila napaka na močnostnem kontaktorju 220 VDC, 
za proženje prvega kanala hitre zapore. Zaradi dotrajano-
sti so bili zamenjani vsi močnostni kontaktorji, HZ kanal 1 
(C01) in kanal 2 (C03) ter PPZ kanal 1 (C05) in kanal 2 (C06).

Pregledano je bilo vso ožičenje v omari IF01 in predupori 
ter ločilne diode. Pri vklopu napajanja se je popravila alar-
mna lista signalov ki prihajajo na TXP. Na samem polju so 
bila pregledana stikala za signalizacijo delovanja posame-
znih hidravličnih zaščit in kazanje položajev odprtosti ven-
tilov. V podrazdelilniku za kazanje odprtosti PPZ zasuna je 
bilo potrebno popravilo ožičenja. 

Hitra zapora turbine je sprožena v primerih, ko so v sistemu 
prisotni naslednji signali:
• minimalni ogenj (5NZ00U201X),
• nivo v grelnikih A6 in A7 (5RE00U101),
• nivo v napajalnem rezervoarju nizek (5RF00U101),
• protipožarna zaščita 1 delovala (5SC10U111),
• protipožarna zaščita 2 delovala (5SC10U112),
• zaščita proti krivljenju ohišja ter mokri pari delovala 

(5SA11T901),
• hladilnik vodika A/B ter C/D > 50°C (5SP16T001 ter 

5SP16006),
• funkcijska skupina korak 53 – zaustavitev bloka (5SA-

01U001X).

Zaščitna funkcija turbinske hitre zapore ter protipožarne 
zaščite je bila preizkušena 6. julija 2011.

PREDELAVA PLOVCEV  VT TER NT GRELNIKOV

Zaradi dotrajanosti je bilo potrebno v remontnem času za-
menjati vse binarne merilnike nivoja, tako v nizkotlačnih 
kot v visokotlačnih grelnikih. Na VT grelnikih so bili vgraje-
ni plovci proizvajalca Mobrey in sicer v posebej prilagojene 
visokotlačne komore. V NT grelnike pa smo vgradili nivoj-
ska stikala s prirobnico.

VT merilniki nivojev
Proizvajalec: Mobrey
Tip:  S488DA/F106
Material: nerjaveče jeklo 
Prirobnica: DN80 PN64
Zaščita: IP66
Max. tlak: 64 bar
Max. temp.: 400°C

Komora:  tip 307C/213
Material: karbonsko jeklo
Max. tlak: 102 bar

Zaradi visokih temperatur medija smo pri ožičenju upora-
bili posebne temperaturno obstojne kable s silikonsko izo-
lacijo. Na sliki 5 je prikazana meritev nivoja v grelniku A7, 
torej plovec v visokotlačni komori z možnostjo izločitve.

NT merilniki nivojev
Proizvajalec: Mobrey
Tip:  S433DA/F84
Material: nerjaveče jeklo 
Prirobnica: DN125 PN40
Zaščita: IP66
Max. tlak: 34 bar
Max. temp.: 400°C

Meritev nivoja v VT grelniku Meritev nivoja v  

 NT grelniku

6. in 7. julija 2011 je potekal aktivni preizkus zaščite NT in VT 
grelnikov. Nivo v grelnikih je bil ustvarjen z dotokom diona-
ta na parni strani. Rezultati preizkusa kažejo na pravilno de-
lovanje zaščite VT in NT grelnikov.
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KONTROLA TER PREIZKUŠANJE ELEKTRIČNIH  
ZAŠČIT

12. julija 2011 so bile sekundarno preizkušene naslednje za-
ščite generatorja 5 in sicer s preizkusno napravo OMICRON 
CMC156 ter SVERKER 750 v skladu s tehničnimi predpisi za 
vzdrževanje ter obratovanje elektroenergetskih postrojev 
(Ur. list SFRJ 19/68):

Preizkušanje zaščite generatorja 5SP01:
• pretokovna zaščita 21 kV,
• diferenčna zaščita generatorja,
• zaščita pri povratni energiji 1 in 2,
• podfrekvenčna zaščita 1 in 2,
• prenapetostna zaščita,
• zaščita pri nesimetriji,
• podimpedančna zaščita,
• zaščita pri preobremenitvi,
• zaščita proti prevzbujanju,
• zaščita proti izostanku vzbujanja,
• rotorska ter statorska zaščita.

Preizkušanje zaščite transformatorja 3BS01:
• diferenčna zaščita transformatorja,
• pretokovna zaščita 10,5 kV – 4 BP,
• pretokovna zaščita 10,5 kV – 4 BN,
• pretokovna zaščita 110 kV, 
• Buholz zaščita,
• Buholz stopenjskega stikala,
• kontrola kontaktnega termometra.

Preizkušanje zaščite transformatorja 5AT01:
• diferenčna zaščita blok stika (generator - trafo),
• Buholz zaščita,
• kontrola kontaktnega termometra ter termoslika.

Preizkušanje zaščite transformatorja 5BT01:
• diferenčna zaščita transformatorja blokovne lastne 

rabe,
• pretokovna zaščita BA,
• pretokovna zaščita BB,
• Buholz zaščita,
• Buholz stopenjskega stikala,
• kontaktni termometer ter termična slika.

Preizkušanje zaščite vzbujalnega transformatorja 5CU01:
• pretokovna zaščita vzbujalnega transformatorja,
• termična zaščita vzbujalnega transformatorja. 

Preizkušanje zaščite daljnovoda 400 kV Šoštanj - Podlog:
• distančna zaščita daljnovoda,
• diferenčna zaščita daljnovoda. 

KONTROLA DELOVANJA OLJNEGA SISTEMA TBA

Med remontom so bili izvedeni vsi aktivni preizkusi oljne-
ga sistema TBA5.

Preizkušene so bile pravilne smeri vrtenja na naslednjih po-
gonih:
Pomožna oljna črpalka 1 5SC10D011,
Pomožna oljna črpalka 2 5SC10D012,
Zasilna oljna črpalka 5SC10D021,
Dvižna črpalka 1  5SC18D001,
Dvižna črpalka 2  5SC18D002.

Aktivno sta bili preizkušeni tudi napravi:
Ventilator oljnih hlapov  5SC10D031,
Zasun vrtilne naprave 5SC11S011.

Potek preizkusa pomožnih oljnih črpalk:

1. Izklop pomožnih oljnih črpalk 5SC10D011 in 5SC10D012.

Potrebno stanje:
• tlak turbinskega olja 5SC11P001 večji od 7,9 bar in obra-

ti turbine večji od  2950 o/min.
Dejansko stanje:
• deluje tlačno stikalo 5SC11P112; tlak olja > 7,9 bar in 

obrati turbine 5SO10Y020 večji od 2950 o/min.

2. Vklop pomožnih oljnih črpalk 5SC10D011 in 5SC10D012.

Potrebno stanje:
• tlak turbinskega olja 5SC11P001 manjši od 4,8 bar.

Dejansko stanje:
• deluje tlačno stikalo 5SC1P011: tlak olja < 4,8 bar (obrati 

turbine 5SO10Y020 so bili 2172 o/min).

V času, ko glavna oljna črpalka še nima zadostnih vrtljajev, 
obratuje ena od dveh pomožnih oljnih črpalk, ki so napaja-
ne z izmenično napetostjo. Opravljen je bil preizkus padca 
tlaka v glavnem tlačnem vodu pod dopustno vrednost, v 
tem primeru se pomožni oljni črpalki vklopita samodejno. 
Obe pomožni oljni črpalki posamično sta zmožni tlačiti do-
volj olja, da lahko obratuje še vrtilna naprava. 

Zasilna oljna črpalka:

1) Vklop zasilne oljne črpalke 5SC10D021

Vklop zasilne oljne črpalke je pogojen s tlakom turbinske-
ga olja 5SC11P001, ki mora biti manjši od 1,5 bar, neodvisno 
ali je FS vključena ali ne (direktna povezava tlačnega stikala 
na močnostno krmiljenje).
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Deluje tlačno stikalo 5SC17P017: tlak olja < 1,5 bar.

2) Izklop zasilne oljne črpalke 5SC10D021 

Izveden je samo ročni izklop.

Pri vključeni FS5SC10U021 črpalko 5SC10D021 vklaplja pro-
ti požarna zaščita PPZ.

Dvižni črpalki:

1) Izklop dvižnih črpalk 5SC18D001 in 5SC18D002 

Potrebno stanje:
• obrati turbine 5SO10Y020 večji od 550 o/min.

Dejansko stanje:
• tlak turbinskega olja 5SC11P001 večji od 6,5 bar in 

obrati turbine 5SO10Y020 večji od 550 o/min.

2) Vklop dvižnih črpalk 5SC18D001 in 5SC18D002 

Potrebno stanje:
• obrati turbine 5SO10Y020 manjši od 500 o/min.

Dejansko stanje:
• obrati turbine 5SO10Y020 manjši od 500 o/min.

Zasuna vrtilne naprave 5SC11S011:

1) Odpiranje zasuna
Zasun 5SC11S011 odpre pri obratih turbine < 200 o/min.

2) Zapiranje zasuna vrtilne naprave 5SC11S011
Zasun 5SC11S011 zapre pri obratih turbine > 300 o/min, 
če deluje PPZ 2 ali, če je temperatura VT ohišja 50 % 
5SA11T015 nižja od 120 °C.

KONTROLA DELOVANJA VZBUJALNEGA SISTEMA

9. junija 2011 je bila izvedena meritev izolacijske upornosti 
tiristorjev v sistemu vzbujanja generatorja bloka 5. 

Rezultati v MΩ so razvidni iz spodnje tabele.

OMARA THYRISTOR
POLARITETA MERJENJA

A +   K-

POLARITETA MERJENJA

A -   K+

JD 02 A 11 139 250

JD 02 A 12 150 194

JD 02 A 13 137 202

JD 02 A 14 115 187

JD 02 A 15 92 120

JD 02 A 16 72 10

JD 02 A 21 101 108

JD 02 A 22 39 92

JD 02 A 23 116 194

JD 02 A 24 50 11

JD 02 A 25 57 290

JD 02 A 26 132 194

JD 04 A 31 92 200

JD 04 A 32 33 22

JD 04 A 33 100 50
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OMARA THYRISTOR
POLARITETA MERJENJA

A +   K-

POLARITETA MERJENJA

A -   K+

JD 04 A 34 40 135

JD 04 A 35 191 181

JD 04 A 36 (zamenjan) 43 79

JD 04 A 41 214 313

JD 04 A 42 30 107

JD 04 A 43 143 216

JD 04 A 44 54 23

JD 04 A 45 210 309

JD 04 A 46 75 67

Tabela 1: Rezultati meritev izolacijskih upornosti tiristorjev

Meritev je bila izvedena z induktorjem MEGGER BM80/2  
inv. številka B-E23-017 z napetostjo 500 V. Vrednosti so po-
dane v MΩ. 

Zaradi novega generatorja, ki ima višji nazivni vzbujalni tok  
je bilo potrebno izvesti tudi dodatne energetske poveza-
ve od vzbujalnega sistema do ščetk generatorja (šest do-
datnih kablov ter vgradnja dodatne vrste ščetk na drsnih 
obročih generatorja). Posledično je bilo potrebno v siste-
mu Symadin spremeniti tudi določene parametre vzbujal-
nega sistema. Ob zagonu bloka je bil opravljen tudi test v 
neobremenjenem stanju (dvig napetosti do 110 % Un) ter 
test pri minimalni moči cca. 160 MW. Testiranja so pokazala, 
da je generator zmožen proizvajati več jalove energije kot 
jo je proizvajal stari, problem se lahko pojavi le pri intenziv-
nosti hlajenja vzbujalnega prostora, kjer so nameščene štiri 
klimatske naprave brez odvoda vročega zraka.  

KONTROLA TOKOVNIH TRANSFORMATORJEV 
GENERATORJA

27. junija 2011 so bile opravljene meritve na tokovnih trans-
formatorjih in kabelskih povezavah generatorja bloka 5.

Pregled in meritve so bile opravljene na TIT in sicer:
• zvezdišče generatorja tokovna prestava TIT:        

• 12000/25 A  (1l – 1k)
• 12000/1 A  (2l – 2k)

• sponke  generatorja tokovna prestava TIT:           
• 12000/25 A  (1l – 1k)
• 12000/1 A  (2l – 2k)

Aktivnosti:
• pregled veljavne dokumentacije PID,
• kontrola kabelskih povezav in  pravilnosti ožičenja TIT,
• kontrola ozemljitev sekundarnih sponk TIT,
• napajanje posameznih sekundarnih tokokrogov zašči-

tnih in merilnih jeder TIT enofazno in trifazno,
• kontrola merilnih vrednosti tokov na zaščitnih relejih 

- F11 (7UM511), – F12 (7UT512), -F13 (7UT513) in – F22 
(7UM516).

Meritve so bile opravljene s trifazno računalniško vodeno 
aparaturo OMICRON, tip CMC – 256.

Ocena opravljenih preizkusov:

Rezultati pregleda predmetnih naprav, kablov, ožiče-
nja in opravljene meritve na merilnih in zaščitnih napra-
vah  so pokazali, da so naprave delovale pravilno in so 
sposobne za obratovanje.

OSTALA OPRAVLJENA DELA NA PODROČJU  
US TBA:
• kontrola delovanja vzbujalnega sistema generatorja 

(meritve parametrov vzbujanja),
• kontrola stanja števčnega sistema,
• kontrola delovanja preklopne avtomatike,
• kontrola delovanja naprave za sinhronizacijo,
• kontrola oz. umerjanje binarnih ter analognih dajalni-

kov, 
• zamenjava merilnih pretvornikov za merjenje električ-

nih vrednosti,
• kontrola delovanja tesnilne pare,
• kontrola kazanja turbinskih ventilov,
• kontrola energetskih naprav,
• kontrola delovanja ventilatorjev za hlajenje transfor-

matorjev 5BT ter 3BS,
• kontrola krmiljenja ter zapahovanja TBA,
• kontrola delovanja funkcijskih skupin TBA,
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• preizkus delovanja turbinskega regulatorja,
• kontrola delovanja sekundarne regulacije agregata,
• preizkus delovanja okrovno temperaturne naprave,
• kontrola sistema tesnilnega olja,
• kontrola oskrbe generatorja s H2,
• aktivni preizkus zasilnih izklopov preko tipk na koman-

dnem pultu.

7 .4 .2  K ot lovsk o področje

Na kotlovskem področju ni bilo večjih vzdrževalnih del, ki 
bi zahtevala zaustavitev bloka. Preko celega leta so se vrši-
la redna vzdrževalna dela, pri čemer so se koristile zausta-
vitve bloka zaradi ugodnih energetskih situacij. Tudi v času 
remonta so se opravila redna vzdrževalna dela, večjih po-
sebnosti ni bilo.

7 .4 .2 .1  Redna med-remontna dela 
na  k ot lovsk em področju

Analogni merilni pretvorniki

Izvedla se je demontaža in umerjanje vseh analognih me-
rilnih pretvornikov za meritve P, F, L, T, Y ter zamenjava izra-
bljenih na sistemih:
• svežega zraka, 
• dimnih plinov,                    
• napajalne vode,             
• sveže pare.                   

Navedeni merilni pretvorniki so bili kontrolirani in umerjeni 
v umerjalnici, kjer ni bilo večjih odstopanj pri umerjanju. Iz-
polnjeni so tudi protokoli za merilne pretvornike. Po umer-
janju so bili nameščeni na svoja mesta, odzračeni in stavlje-
ni v pogon. 

Binarni dajalniki

Izvedla se je kontrola in umerjanje binarnih dajalnikov 
na sistemih:
• svežega zraka,     
• dimnih plinov,               
• napajalne vode,              
• sveže pare.        

Prav tako so bili zamenjani vsi izrabljeni binarni dajalniki z 
novimi, kateri so bili predhodno nastavljeni na predpisane 
vrednosti v umerjalnici.     

Odvzemna mesta

Izvedla se je kontrola in pregled odvzemnih mest za meri-
tve temperature po kotlu (po posameznih odvzemnih me-
stih na področju dimnih plinov in svežega zraka, na odvze-
mnih mestih za temperaturo napajalne vode …).

Izvedla se je tudi zamenjava izrabljenih temperaturnih ti-
pal na kotlu.

Očiščena in izpihana so vsa odjemna mesta za sistem sve-
žega zraka in dimnih plinov.

Nastavitve, kontrole in zaščite

Izvedle so se nastavitve kazanj položajev posameznih po-
gonov na področju napajalne vode, sveže pare, vbrizgoval-
nih ventilov … ter nastavitve časov potovanj posameznih 
ventilov.

Izvedle so se kontrole in nastavitve tlakostatov na VT-var-
nostni postaji. Tlakostati so nastavljeni na vrednost 203 ba-

rov, kar je bilo preizkušeno ob prvi zakuritvi kotla in napisa-
no v poročilu vodje bloka.

Preizkušeno je bilo delovanje nove ST varnostne postaje 
pri tlaku 54 barov tako s tipko na pultu, kot dejansko z viša-
njem tlaka na ST delu kotla.

Preizkušeno je bilo varnostno delovanje 12 bar kolektor-
ja, kot napajalnega rezervoarja na predpisanih vrednostih.

Izvedla so se aktivna in pasivna zapahovanja kotla. Name-
ščeni in preizkušeni so bili tudi zasilni izklopi (gobice) vseh 
10 kV naprav; večjih težav ni bilo. Preizkušene so bile vse 
aktivne zaščite kotla (nadtlak v kurišču, pretok napajalne 
vode, izklopljeni vleki in s tem posledično podpihi …).

7 .4 .2 .2  Novost i  in  spremembe na 
k ot lovsk em področju

Delna migracija S5 komponent

Izvedla se je delna migracija sistema vodenja (nadgradnja na 
S7 komponente), ki je vsebovala migracijo, ki je vezana na 
blok (brez turbinske regulacije in OTN naprave ter RDP-ja):
• ABL lopute,
• povezavo na sistem Sulzer,
• vodenje bloka,
• ventilatorja vleka, ventilatorja podpiha in vse pripada-

joče lopute,
• profibus komunikacija proti obstoječim S7 procesor-

jem,
• zaščita RDP-ja.

Preostala migracija in dvig sistema na SPPA T3000, je plani-
rana v naslednjem remontu.
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7 .4 .3  Visok onapetostno 
področje

7 .4 .3 .1  Vzdr ževa lna  dela  na  VN 
področju

Oktobra je prišlo do izpada bloka zaradi izpada transforma-
torja SLR 3 po delovanju diferenčne zaščite, ki je bila posle-
dica preboja 10 kV kabla za napajanje zbiralnic 5BP. Vsi ka-
bli za napajanje zbiralnic 5BP so bili zamenjani, prav tako 
so se preventivno zamenjali vsi kabli za napajanje zbiral-
nic 5BN.

Poškodbe kabla zaradi preboja.

Druga pomembnejša vzdrževalna dela na VN področju, ki 
so se izvršila v letu 2011 so bila opravljena v času remon-
ta in sicer:
• zamenjava generatorja 5SP01 in remont pomožnih sis-

temov generatorja,
• remont naprav 10 kV razvoda,
• remont VN motorjev,
• remont energetskih transformatorjev,
• pregled naprav 400 kV stikališča.

7 .4 .3 .2  Zamenjava  generator ja 
5SP01 in  remont  pomožnih s i s temov 
generator ja

V času remonta je največji poseg predstavljala zamenjava 
generatorja, ki je obratoval vse od leta 1977, ko je bil blok 5 
prvič sinhroniziran v omrežje. Novi generator je prav tako 
izdelalo podjetje Siemens. Sočasno z zamenjavo, ki jo je iz-
vedel Siemens d.o.o., Ljubljana, so potekala redna remon-
tna dela na napravah tesnilne postaje in oskrbi z vodikom 
generatorja. Del preizkusov na generatorju in pripadajočih 
napravah so bili opravljeni že med samo montažo, po kon-
čanju montaže pa so bili opravljeni vsi glavni funkcionalni 
preizkusi, ki so potrebni za varno obratovanje generatorja:
• preizkusi tesnosti generatorja,
• preizkusi preklopa tesnilnih črpalk,
• preizkusi delovanja A in B reducirnih tlačnih ventilov, 
• preizkus tesnilnega olja pri izpadu tesnilnih črpalk,
• preizkus delovanja krmilnika.

Po opravljenih zagonskih preizkusih generatorja je bila 15. 
7. 2011 uspešno izvedena tudi sinhronizacija.

Spuščanje starega rotorja.

Nameščanje novega statorja.

7 .4 .3 .3  Remont  naprav  10 kV 
raz voda

Remont naprav 10 kV razvoda je zajemal dela na:
• stikalih,
• ločilnikih,
• stikalnih celicah,
• merilnih poljih,
• zbiralnicah. 

Stikala

Na stikalih je bilo opravljeno:
• čiščenje,
• pregled priključnih kontaktov,
• zamenjava olja,
• zamenjava tesnil,
• pregled mehanskih zglobov,
• pregled in zamenjava močnostnih kontaktov,
• pregled pogonskega mehanizma,
• pregled krmilnih elementov.
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Ločilniki
Pri ločilnikih so bili pregledani:
• ločilni kontakti,
• pogonski mehanizmi.

Stikalne celice
Na stikalnih celicah je bilo opravljeno:
• čiščenje,
• pregled krmilnega sistema,
• kontrola delovanja,
• pregled nastavitve električnih zaščit.

Merilna polja
V merilnem polju je bilo opravljeno:
• čiščenje,
• pregled vgrajenih elementov,
• kontrola delovanja, 
• pregled nastavitev zaščit.

Zbiralnice
Zbiralnice so bile:
• očiščene,
• pregledana so bila spojna mesta,
• opravljena je bila kontrola ohmske upornosti izolacije.

7 .4 .3 .4  Remont  VN motor jev

Remont VN motorjev je obsegal:
• demontažo motorjev,
• pregled temeljev in podnožja,
• razstavljanje motorjev,
• pregled ohišja in okrovov, ventilatorjev, hladilnih kanalov,
• pregled in zamenjava ležajev,
• pregled statorskega paketa,
• meritve izolacije navitja,
• čiščenje.

Remont VN elektromotorja.

Na večini motorjev ni bilo opaziti nobenih vidnih poškodb. 
Opravljena so bila samo redna remontna dela.

Opravljene so bile meritve motorjev, ki so obsegale:
• meritev izolacijske upornosti in faktorja polarizacije,
• faktorja dielektričnih izgub in kapacitivnost,
• prevodnosti izolacije pri izmenični napetosti,
• delih razelektrenj.

Na podlagi pregleda motorjev in poročil je razvidno, da so 
izolacijski sistemi motorjev v okviru kriterijev za pozitivno 
oceno obratovalne zanesljivosti in so sposobni za obrato-
vanje.

Zaradi predelave črpalke kondenzata in s tem potrebe po 
večji moči elektromotorja, je bil v sklopu remonta zame-
njan tudi elektromotor za pogon kondenzatne črpalke 1. 
Nov motor je izdelalo podjetje ABB.

7 .4 .3 .5  Remont  energetsk ih 
t ransformator jev

Remont energetskih transformatorjev je obsegal dela na 
transformatorjih 5AT01, 5BT01, 3BS01, 5CU01, 5CT01-07, 
5CT08 in 5CT10. Opravljena je bila:
• kontrola stanja kotla, hladilnikov, ekspanzijske cevi, za-

sunov, ventilov, žepov za termometre, oljevodnih cevi, 
prirobnic, sušilnika zraka,

• pregled in umeritev periferne el. opreme,
• kontrola izolacije,
• čiščenje,
• sanacija poškodovanih delov transformatorja,
• električne meritve navitij.

7 .4 .3 .6  Pregled naprav  400 kV 
s t ik a l i šča

Opravljena so bila samo manjša vzdrževalna dela kot so vi-
zualni pregledi, čiščenje, testiranje delovanja naprav.

7 .4 .4  N izk onapetostno 
področje

7 .4 .4 .1  Remont  NN (0 ,4kV )  raz voda 
5CA,5CB,5CC,5CD,5CE ,5EU

Opravljen je bil reden remont na 0,4 kV razdelitvi. Pregle-
dana so bila odcepna mesta, pregledani so bili vstavki za 
motorje in nastavne pogone. Pregledani so bili kontakti 
kontaktorjev, očiščeni in zamenjani po potrebi.
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Stikalni vstavki 0,4 kV razdelitve na bloku 5.

Pri pregledu 0,4 kV razdelitve smo ugotovili, da je izolaci-
ja na določenih odjemnih mestih že dotrajana. Najbolj kri-
tična mesta smo obnovili ali zamenjali. Problem predstavl-
lja tudi izolacija avtomatskih krmilnih varovalk. Zaradi niz-
ke izolacijske upornosti so se že pojavili primeri, da je prišlo 
do preboja med krmilno in signalno napetostjo. Posledič-
no pride 220 VAC napetost na krmilni sistem bloka TXP in 
ga lahko poškoduje. Preverjene so bile izolacijske uporno-
sti na omenjenih krmilnih varovalkah. Vse varovalke z osla-
bljeno izolacijo so bile zamenjane.

Stikalni vstavek – kontaktor z oslabelimi kontakti pred zamenjavo.

Preverjeni so bili merilni pretvorniki za meritve napetosti 
po posameznih zbiralnicah.

V prihodnosti bo zaradi prej opisanih razlogov potrebno 
zamenjati razdelitev 5CA in 5CB.

7 .4 .4 .2  Remont  s i s tema razdel i t ve 
enosmerne napetost i  (24  VDC,  220 
VDC )  in  zagotovl jene napetost i  5EN

Opravljen je bil redni remont na sistemu enosmerne razde-
litve in sistemu zagotovljene napetosti. Pregledana so bila 
odcepna mesta, mehanska kontrola spojev, kontakti kon-
taktorjev za napajanje zbiralnic.

Opravljen je bil kapacitetni preizkus baterij 24 VDC in 220 
VDC. Baterije so bile sposobne za obratovanje. Se pa že po-
zna, da obratujejo 12 let. Znaki starosti se kažejo na tem, 
da nam dviguje pokrove ohišij baterij. V prihodnjih letih bo 
potrebno zamenjati komplet baterije (24 VDC in 220 VDC), 
kajti življenjska doba OpZs tipa baterij je cca. 13-15 let.

Člen 220 VDC baterije; dvig pokrova je posledica starosti.

Izvedena je bila nega usmernikov in razsmernikov na blo-
ku ter kontrola ventilatorjev za hlajenje. Opravljene so bile 
vhodno izhodne meritve tokov in napetosti na usmernikih 
in razsmernikih.

Nega razsmernika 5ER02 za neprekinjeno napajanje porabnikov.

7 .4 .4 .3  Dela  na  področju  NN (0 ,4 
kV )  motor jev  moči  do 15 kW

V okviru remonta smo demontirali vse NN motorje na blo-
ku. Zamenjali smo ležaje, semeringe, izmerili smo izolacij-
ske upornosti navitij in preverili stanje motorjev. Demonti-
ranih je bilo cca. 60 motorjev, ki so bili prepeljani v delav-
nico, zamenjani so bili ležaji, izveden je bil pregled motor-
ja, izolacije navitja ter ponovna montaža na licu mesta. Ve-
čjih posebnosti in presenečenj na področju NN motorjev 
ni bilo. V veliko pomoč pri snemanju ležajev iz osi rotorjev 
motorjev nam je bil nov hidravlični snemalnik ležajev. 

Dela so bila opravljena v predvidenem času.

7 .4 .4 .4  Dela  na  področju  nastavnih 
pogonov

Na področju nastavnih pogonov je bil opravljen večji re-
mont na vseh regulacijskih pogonih (65 nastavnih pogo-
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nov). Zamenjano je bilo mazivo v njih, zamenjana tesnila 
in semeringi, pregledane so bile funkcionalnosti pogona 
ter pregled izrabljenosti notranjih delov (polžni prenosnik, 
zobniki, momentna in končna stikala). Vsi izrabljeni deli so 
bili zamenjani. 

Odpravljena zračnost na prenosu - nastavni pogon - ročica za pogon in 

regulacijo vrtljajev na VOITH-ih napajalnih črpalk 1-3.

Na nastavnem pogonu delta P ventila 5RL45S002 smo na-
šli poškodovano prirobnico,  počeno ohišje ter poškodovan 
polžji prenosnik kot posledica udarov in vibracij na napajal-
nem vodu. Ohišje smo zavarili in preprečili uhajanje mazi-
va, polžni prenosnik je bil zamenjan v okviru remontnega 
servisa prav tako pa tudi prirobnica pogona. 

Poškodovano ohišje, polžni prenosnik prirobnica pogona 5RL45S002.

Pogon smo zaradi omenjenih poškodb ločili od ventila 
in izvedli fleksibilno povezavo preko kardana z ventilom. 
Tako bodo morebitni udari in vibracije na napajalnem vodu 
manj vplivale na delovanje nastavnega pogona in s tem 
morebitne poškodbe. 

Nastavni pogon pred ločitvijo od ventila 5RL45S002.

Nastavni pogon po ločitvi od ventila 5RL45S002.

Zamenjani so bili ventili in nastavni pogoni za pregrevanje 
turbine 5SH21S001, 5SH22S001, 5SH23S001, 5SH24S001. 
Strojna služba je naročila komplet nove ventile z nastavni-
mi pogoni, mi pa smo izvedli novo ožičenje in izmenjavo si-
gnalov z upravljalnim sistemom.

7 .4 .4 .5  Dela  na  s i s temu izp ihovanja 
k ot la

Opravljen je bil remont na vseh dolgih izpihovalnikih saj. 
Izvedena je bila kontrola hoda, kontrola nastavitve konč-
nih položajev stikal, kontrola pletenic za vožnjo kabla elek-
tromotorja izpihovalnika. Izdelana je bila nova avtomatika 
za pregrevanje parovoda, ki bo omogočila ustreznejše pre-
grevanje sistema za oskrbo s paro.

Izvedena je bila nega krmilniških omar in močnostnega 
dela. 

Nega omar sistema izpihovanja kotla in luva.

7 .4 .4 .6  Remont  toplotne posta je

Pregledani in umerjeni so bili vsi merilni pretvorniki na TP 
2, umerjen je bil tudi obračunski merilnik toplotne energi-
je. Potrebno zamenjati obračunski števec.

Na energetskem delu toplotne postaje smo pregle-
dali močnostne vklopnike za stikala obtočnih črpalk 
5UM01D001,5UM02D001 in 5UM03D001. 
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Vklopnik 3WN6 za pogon obtočne črpalke na TP 2.

7 .4 .4 .7  Remont  e lekt rof i l t ra

Zamenjani so bili štirje podporni izolatorji. Ostali izolator-
ji so bili očiščeni. V prihodnjem remontu bo potrebno tako 
kot na bloku 4 dograditi teflone na spodnji strani podpor-
nih izolatorjev, saj je praksa pokazala, da je to zelo dobra 
rešitev. Zamenjani so bili ležaji in semeringi za pogone 
stresal sevalnih in lovilnih elektrod. Zatesnjene so bile hi-
ške za podporne in torzijske izolatorje.

Poškodovan podporni izolator.

Izvedena je bila kontrola transformatorskega olja vseh VN 
agregatov. Rezultati so pokazali, da prebojna trdnost olja ni 
pri nobenem od agregatov pod 150 kV//cm.

Netesnost pri skoznjiku VN agregata.

Potrebno je bilo dograditi teflone na spodnji strani pod-
pornih izolatorjev ter čiščenje izolatorjev na notranji stra-
ni, saj se pojavljajo obloge, ki znižujejo prebojno trdnost. V 
primeru, da čiščenje ne bo uspešno, bo potrebno zamenja-
ti podporne izolatorje.

7 .4 .5  Področje  RDP 5

V letu 2011 so se na elektro področju RDP 5 opravila vsa na-
črtovana vzdrževalna dela. V remontu se je opravila revi-
zija pogonov, elektro razvoda, odjemnih mest in merilnih 
pretvornikov.

Vgradila sta se nova merilnika gostote, ki delujeta na prin-
cipu meritve dp. Prva meritev je nadomestila meritev go-
stote v rezervoarju produkta, ki zaradi poškodbe (abrazija) 
merilnika ni več delovala. Druga meritev pa se je namestila 
na skupni vod obtočnih črpalk 2 in 3, ki vodita suspenzijo 

pralnika do priprave suspenzije in meritev pH. Dodatno so 
se pripravila odjemna mesta za meritev penjenja v pralni-
ku, montiral se je merilnik za detekcijo penjenja. 

Izmerili smo tudi vpliv oksidacijskega zraka na dvig nivoja 
suspenzije v pralniku in to vključili v sistem vodenja, kot ko-
rekcijo izmerjenemu nivoju.

V času remonta se je opravila posodobitev sistema »fail 
safe« za nadzor loput dimnih plinov. Posodobitev je zaje-
mala zamenjavo krmilnikov Simatic S5 na Simatic S7.

7 .4 .6  K ot lovsk o st ro jno 
področje

Obratovanje bloka v preteklem letu ni bilo moteno zara-
di kakršnihkoli napak na kotlu in kotlovskem postrojenju. 
Za raznorazne sanacije so bile koriščene zaustavitve zara-
di ugodnih energetskih situacij in napovedane nege. Po-
leg tega pa je bil v preteklem letu tudi obsežnejši remont. 

Večja dela, ki so bila izvršena med remontom:

Sancija eco ocevja:
• navarjanje cevnih lokov (20 kosov),
• zamenjava cevnih lokov (180 kosov),
• navarjanje stene uparjalnika,
• navarjanje in postavljanje zaščit na nosilne cevi,
• zamenjava in postavljanje zaščit na ocevje,
• sanacija vpetja antivibracijskih pločevin.
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Zamenjava cevnih lokov.

Sanacija utilizatorja soproizvodnje:
Na področju utilizatorja soproizvodnje toplotne energi-
je je bila izvršena sanacija vpetja cevi na nosilne cevi. 
Zaradi lažjega poznejšega vzdrževanja ob morebitni 
netesnosti v tem področju je bila izvršena prestavitev 
vstopnega kolektorja za 1200 mm navzgor.

Počeni nosilci ocevja utilizatorja.

 Dvig vstopnega kolektorja utilizatorja

Uparjalnik:
V področju uparjalnika je bilo največ del izvršenih v li-
jaku kotla. Odkrite poškodbe so bile posledica udarcev 
padajoče žlindre in obrab zaradi letečega pepela. Po-
škodbe so bile izbrušene in sanirane z navarjanjem.

Navarjanje poškodb ocevja lijaka uparjalnika.

Pregrevalniki pare: 
Izvršen je bil podrobnejši pregled ocevja pregrevalni-
kov. Kontrolirala se je debelina cevi. Odvzete so bile re-
plike in vzorčne cevi za nadaljno analizo degradacije 

materiala in ugotovitve preostale dobe trajanja. Zaradi 
velikega stanjšanja sten cevi, katerih vzrok je bilo erozij-
sko delovanje pare iz dolgih parnih izpihovalnikov v po-
dročju ponovnega pregrevalnika 1, je bilo potrebno iz-
vršiti zamenjavo 30 pregrevalniških cevi in 150 nosilnih. 
Po končani sanaciji so bile vse nosilne in pregrevalniške 
cevi v tem področju zaščitene s protierozijskimi zaščita-
mi. Na ostalih pregrevalnikih ni bilo večjih del, so pa bile 
odvzete replike in vzorčne cevi za analizo stanja materi-
ala in določitve preostale dobe trajanja.

V domači delavnici izdelane nosilne cevi, pripravljene za zamenjavo.

Izpustni in zagonski ventili ter ostale armature:
Vsi zagonski in izpustni ventili ter ostale armature so bili 
demontirani. Izvršena je bila kontrola stanja sestavnih 
delov s poudarkom na kontroli tesnilnih površin. Večjih 
posebnosti ni bilo. Opažene so bile manjše erozijske po-
škodbe na razbremenilnih koših VTR ventilov, ki pa za-
enkrat ne vplivajo na funkcionalnost ventilov. Poškodo-
vane tesnilne površine so bile sanirane z navarjanjem in 
ponovnim brušenjem.
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Sanacija izpustnih ventilov.

Erozijske poškodbe košev VTR postaje.

Kotlovski razbremenilnik in posode:
Izvršen je bil pregled kotlovskega razbremenilnika in 
ostalih posod. Večjih poškodb ni bilo razen na posodi 
odvodnjavanj parovodov. Pod natoki iz sistema parnih 
izpihovalnikov so bile odkrite mrežaste razpoke stene 
posode. Ta del stene je bil zamenjan. Odkriti so bili po-
čeni zvari na nosilcih posode. Zvari so bili pobrušeni in 
ponovno zavarjeni.

Počeni zvari na nosilcih posode za odvodnjavanje.

Koplektorji in parovodi:
Izvršena je bila kontrola in po potrebi obešal. Odvzete 
so bile replike za ugotovitev stanja materiala in določi-
tve preostale dobe trajanja. Ugotovljeno je bilo, da so 
izstopni kolektorji ponovno pregrete pare 2 in priključ-
ne cevi nanje iztrošeni. Ugotovljeni so bili izločeni karbi-
di po kristalnih mejah. Trdnost materiala je pod dovolje-
no dopustno. V prihodnjem remontu bo nujno potreb-
no izvršiti zamenjavo le-teh.

7 .4 .7  Napaja ln i  s i s temi  ter 
vodik arna

SISTEM  RL

Opravljena so bila letna vzdrževalna dela. Opravila se je 
delna revizija napajalne črpalke 5RL11D001. Revizija se je 
opravila zaradi netesnosti tesnila med notranjim blokom 
in ohišjem črpalke. Zaradi menjave tesnila je bilo potreb-
no demontirati in obnoviti sesalni in tlačni del črpalke. Na 
notranjem bloku črpalke se je opravila kontrola in menja-
va poškodovanih povezovalnih vijakov. Opravila se je tudi 

kontrola Voith sklopk in revizija armatur. Največ del je bilo na 
armaturi 5RL45S002 (∆p) in sicer zaradi poškodb sedeža gla-
ve ventila in ostalih delov, ki jih je povzročil kovinski tujek.

Opravila se je tudi menjava minimalnih ventilov na napa-
jalnih črpalkah.

Ohišje napajalne črpalke.

Blok napajalne črpalke.
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Poškodba glave ventila

Menjava minimalnih ventilov na napajalnih črpalkah.

SISTEM RF

Na sistemu RF so se vršila letna vzdrževalna dela. V času 
remonta se je opravila kontrola napajalnega rezervoarja. 
Potrebna je bila sanacija razpok na razdelilnih ceveh in za-
menjava razdelilnika vstopa napajalne vode. Prav tako se 
je opravila revizija in kontrola armatur. Varnostne ventile je 
revidiralo podjetje L-Plan.

SISTEM VG-OHV
 
Na sistemu  VG-OHV  so se opravljala redna vzdrževal-

na dela. V remontu pa se je opravila revizija hladilnih čr-
palk in armatur. Očiščena sta bila OHV izmenjevalnika in 
zamenjane poškodovane hladilne cevi izmenjevalnika. 

Na izmenjevalniku OHV 1 je bilo potrebno obnoviti tesnil-
ni rob prirobnice.

Obnova tesnilnega roba prirobnice izmenjevalnika.

Obnovljen tesnilni rob prirobnice izmenjevalnika.

SISTEM UG, RQ in UH - QLC/QHA/LBQ

Na sistemih QLC, QHA in LBQ je bilo odpravljenih nekaj ne-
tesnosti na armaturah in ceveh. V remontu so bile sanira-
ne armature.

7 .4 .8  Turbinsk i  in  h ladi ln i 
s i s tem

SISTEM turbine SA, SB

Med letom večjih težav na sistemu ni bilo. Nekajkrat je bilo 
potrebno odpraviti le razne netesnosti na sistemu. 

Takoj po zaustavitvi za remont, 20. 5. 2011, se je pričelo pri-
silno hlajenje turbine po navodilih. Snemanje izolacije se je 
pričelo 21. 5. 2011 in je trajalo do 23. 5. 2011. Po opravljenih 
revizijah na ST in NT delu turbine je bilo opravljeno centri-
ranje. Potrebno je bilo podlagati ležaje v smeri proti gene-
ratorju. V vsakem remontu se pokaže potreba po vedno ve-
čjem podlaganju. 

Obratovalne ure in starti turbine
Dejansko število obratovalnih ur:  235925 ur
Ekvivalentno število obratovalnih ur:  259150 ur
Dejansko število obratovalnih ur od remonta 2007:  31661 ur
Ekvivalentno število obratovalnih ur 
od remonta 2007:   33686 ur 
Skupno število startov: 930
Hladnih startov:  85
Poltoplih startov:  210
Toplih startov: 392
Vročih startov: 243
Skupno število startov od remonta 2007: 98
Hladnih startov od remonta 2007: 2
Poltoplih startov od remonta 2007: 8
Toplih startov od remonta 2007: 59
Vročih startov od remonta 2007: 13
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Opravljena dela na ST delu turbine:

Opravljena je bila revizija celotnega ST dela turbine. ST ro-
tor in notranje ohišje sta bila poslana v Siemens Műlheim, 
od 30. 5. do 24. 6.2011. Na ventilskih ohišjih, prehodih na 
ohišjih turbine, parovodnih priključkih in nastavkih odvo-
dnjavanja so bile opravljene kontrole z magnetno kontrolo. 

Notranje ohišje
Opravljena so bila naslednja dela in ugotovitve na no-
tranjem ohišju:
• Opravljena je bila kontrola vpetja lopatic glede na zvok 

ob udarcu kladiva. Nepravilnosti ni bilo najti.
• Opravljena je bila kontrola tesnilnih labirintov. Nekaj 

jih je bilo poškodovanih.
• Najdenih je bilo nekaj površin, kjer je bilo opaženo po-

drsanje tesnilnih labirintov.
• Odstranjeni so bili vsi L ringi in zamenjani z novimi.
• Opravljeno je bilo peskanje celotnega ohišja. Labirin-

tna tesnila niso bila zaščitena, zato so bila poškodova-
na in jih je bilo potrebno  vse zamenjati.

Vodilne ST lopatice.

• Opravljene so bile meritve ovalnosti.
• Zamenjanih je bilo 10 vijakov z maticami na območju 

vstopa pare.
• Opravljena je bila UZ kontrola ostalih vijakov na notra-

njem ohišju. Napak ni bilo najti.
• Na notranjem ohišju so bile najedene poškodovane za-

gozde, ki so bile zamenjane z novimi, površine pa po-
vršinsko zakaljene.

Zagozde ST ohišja.

•  Opravljene so bile NDT kontrole. Na notranjem ohišju je 
bilo najti 9 razpok in lunkerjev v področju vstopa pare. 
Napake so bile še sprejemljive in niso bile sanirane.

Napake na notranjem ohišju.

• Tudi v TEŠ-u so bile opravljene NDT kontrole zunanje-
ga ohišja, s katerimi so bile najdene razpoke. Razpoke 
niso bile sanirane.

ST rotor
Opravljena so bila naslednja dela in ugotovitve na ST ro-
torju:
• Opravljena je bila kontrola vpetja lopatic glede na zvok 

ob udarcu kladiva. Nepravilnosti ni bilo najti.
• Na predelu ležaja generatorske strani in v področju olj-

nih tesnil na turbinski strani je bilo najti korodirano po-
vršino zaradi mokrega lesa na konstrukciji za prevoz ro-
torja. V prihodnje je potrebno mesto naleganja primer-
no zaščititi. Površina je bila sanirana s poliranjem.

• Na stopnjah od 8 do16 je bilo najti veliko oksidiranost 
lopatic.

• Na stopnjah od 1 do 16 je bilo najti področja podrsanja 
na obodnem vencu lopatic.

• Opravljene so bile NDT kontrole.
• Najdene so bile poškodbe na gredi v območju oljnih 

tesnil oziroma labirintov.
• Opravljeno je bilo peskanje rotorja. Labirintna tesnila 

niso bila zaščitena in so bila zaradi tega uničena. Zaradi 
tega je bila potrebna zamenjava vseh labirintov.

Odstranjevanje labirintov.
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• Opravljena je bila kontrola ovalnosti. Najdena je bila 
nedopustna ovalnost 0,2 mm v področju natoka pare 
na gred, dovoljena je 0,08 mm. Najdene so bile tudi 
razpoke v tem področju. Zaradi tega je bila vstopna 
kontura na gredi postružena na centričnost in odstra-
njene so bile razpoke.

• V področju oljnih tesnil na turbinski strani so bile naj-
dene tudi razpoke, ki so bile odstranjene s struženjem.

• Opravljeno je bilo balansiranje rotorja.

Po končanih delih v Műlheimu je bilo opravljeno čiščenje 
vseh sestavnih delov in sestavljanje po protokolu z vsemi 
potrebnimi meritvami. Za zagotovitev potrebnih zračnosti 
je bilo potrebno prestaviti zunanje ohišje v smeri turbine 
za 1,7 mm. 

Opravljena dela na NT delu turbine

Opravljena je bila popolna revizija NT dela turbine po pro-
tokolu z vsemi potrebnimi meritvami. Opravljena dela so 
zapisana v poročilu številka ST-2011-4359 in pripadajočem 
protokolu.

NT malo notranje ohišje
• Zamenjani so bili vsi poškodovani labirinti na notra-

njem ohišju.
• Najdeni so bili plastično deformirani vijaki notranjega 

ohišja NT dela turbine M56 in M64. Izdelani so bili novi 
vijaki iz ustreznega materiala in termično obdelani.

Vijaki notranjega ohišja.

NT veliko notranje ohišje
Opravljena so bila naslednja dela in najdene naslednje 
ugotovitve:
• Najdena je bila premajhna zračnost med NT rotorjem 

in izstopnim konusom difuzorja, stran proti ST delu tur-
bine. Na generatorski strani je bila okoli 30 mm, na ST 
strani 0 mm, morali pa bi biti 32 in 8 mm. Premajhna 
zračnost je bila že najbrž od nove turbine. Konus je bil 
demontiran in postružen na ustrezno mero.

Izstopni konus difuzorja.

• Opravljene so bile NDT kontrole. Na notranjem ohiš-
ju so bile najdene razpoke. Razpoke niso bile sanirane. 

Razpoke NT ohišja.

• Opažene so bile zelo obrabljene podložne ploščice NT 
ohišja. V naslednjem remontu je potrebno zamenjati 
poškodovane podložne ploščice NT ohišja.

Podložne ploščice NT ohišja.

• Najden je bil zelo poškodovan desni vstopni kompen-
zator v NT del turbine. Poškodovani kompenzator se 
je izrezal in privaril novi iz skladišča. Opravljene so bile 
tudi NDT kontrole kompenzatorja.
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Vstopni NT kompenzator.

• Zavarjene so bile podložne plošče NT ohišja, kjer so bili 
odviti vijaki, eden pa tudi odlomljen.

Poškodovane zagozde NT ohišja.

• Zaradi zagotavljanja potrebnih zračnosti je bilo ohišje 
prestavljeno za 1 mm v stran proti turbini.

• Najdeni so bili poškodovani vijaki zaščitne cevi kom-
penzatorjev vstopa pare v NT turbino, leva stran. Vijaki 
so bili zamenjani z novimi.

Zaščita NT vstopnega kompenzatorja.

NT rotor

Opravljena so bila naslednja dela in najdene naslednje 
ugotovitve:
• Opravljene so bile NDT kontrole. Napak ni bilo.
• Opravljena je bila zamenjava vseh labirintnih tesnil na 

rotorju.

Sklopke

Razstavljene so vse sklopke in opravljena je bila kontrola 
sklopk s povezovalnimi vijaki. Napak ni bilo.

Ležaji

Vsi ležaji so bili odprti in opravljena je bila kontrola ležajev. 
Z NDT kontrolami (ultrazvok, penetranska kontrola in vizu-
alna) je bila opravljena kontrola ležajne kovine. Najdena je 
bila poškodovana ležajna kovina na prvem ležaju. Ta je naj-
brž posledica težav s tlakom dvižnega olja v času zaustavi-
tve v lanskem letu. Ta ležaj je bil zamenjan.

Ležaj 1

Zaradi poškodb na ležaju je bilo potrebno polirati tudi ro-
tor v področju naleganja prvega ležaja.

Rotor v področju ležaja 1.

Vsi ostali ležaji so bili nepoškodovani, oziroma so imeli na-
pake, ki dovoljujejo obratovanje. 

Na ležajih 1, 2, 3 in 4 pa so bili zamenjani oljni labirinti. Na 
ležajih 2 in 3 so zaradi obdelav gredi v območju tesnenja 
bili potrebni širši labirintni tesnilni trakovi, 12 mm.
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Visokotlačni hitrozaporni ventili

Revizija ventilov je bila opravljena po načrtih številka 7159-
05000 in  protokolih.

VT HZV
Ventili so bili v celoti razstavljeni in očiščeni. Opravljena 
so bila naslednja dela, kontrole in ugotovitve:
• Z NDT kontrolami je bila opravljena kontrola sedežev. 

Razpok in nehomogenosti ni bilo najti. Podrobno je 
opisano v poročilu številka B5-3611914.

• Brušene oziroma stružene so bile površine naseda U 
ringov in ventilski sedeži.

Struženje ventilov.

• Ventilski sedež 4 je bil varjen in ponovno stružen.
• Ventilski drogovi oziroma tesnilna površina je bila po-

stružena na mero.
• Izmerjene so bile vse potrebne zračnosti in prilagojene 

na vrednosti z načrtov.
• Zamenjani so bili močno poškodovani ventilski drogo-

vi na ventilih 1, 2 in 3. Tudi na ventilu 4 je bil poškodo-
van in ga je potrebno v naslednjem remontu zamenjati

Drog VT HZ ventila.

• Zamenjani so bili U ringi na ventilih 3 in 4, na ventilih 1 
in 2 so bile samo zlepane tesnilne površine. 

• Zamenjana je bila puša na ventilu 4, pozicija 11.
• Zamenjana je bila puša na vseh ventilih, pozicija 20.
• Opravljena je bila tuš kontrola na vseh tesnilnih povr-

šinah.
• Preverjeni so bili hodi ventilov in prilagojeni na mero.
• Zamenjan je bil ves tesnilni material.

V dovodnem parovodu je bil najden zvar, ki ne ustreza 
standardom. Zvar nismo sanirali, ga bomo pa spremljali.

Teme zvara parovoda.

Pogoni VT HZV
Opravljena so bila naslednja dela, kontrole in ugotovitve:
• Opravljeno je bilo čiščenje pogonov.
• Opravljene so bile meritve po protokolih.
• Zamenjan je bil ves tesnilni material.

Visokotlačni regulirni ventili
Revizija ventilov je bila opravljena po načrtih številka 
7082-06000 in  protokolih.

VT RV
Ventili so bili v celoti razstavljeni in očiščeni. Opravljena 
so bila naslednja dela, kontrole in ugotovitve:
• Z NDT kontrolami je bila opravljena kontrola sedežev. 

Razpok in nehomogenosti ni bilo najti. Podrobno je 
opisano v poročilu številka B5-3611914.

• Z magnetno metodo je bila najdena razpoka na ohiš-
ju VTRV1, 14 mm dolga razpoka do globine 4 mm, ki je 
bila odstranjena z brušenjem.

•  Brušene oziroma stružene so bile površine naseda U 
ringov in ventilski sedeži.

• Zamenjani so bili poškodovani ventilski drogovi na 
ventilih 1 in 4. Na ventilih 2 in 3 so bile poškodovane 
površine samo spolirane. 

Ventilska drogova VTRV.
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• Izmerjene so bile vse potrebne zračnosti in prilagojene 
na vrednosti z načrtov.

• U ringi niso bili očiščeni, nazaj so bili vstavljeni stari.

VT U ringi

• Opravljena je bila tuš kontrola na vseh tesnilnih povr-
šinah.

• Preverjeni so bili hodi ventilov in prilagojeni na mero.
• Zamenjan je bil ves tesnilni material.

Pogoni VT RV
Opravljena so bila naslednja dela, kontrole in ugotovi-
tve po načrtu številka 4144-6010:
• Opravljeno je bilo čiščenje pogonov.
• Zaradi poškodb in razpok so bili zamenjani vsi paketi 

krožnikastih vzmeti na ventili 1, 2, 3 in 4.

Krožnikaste vzmeti VT RV.

• Krmilni drsniki, pozicija 27, so bili poškodovani. Bili so 
spolirani in vstavljeni stari. V naslednjem remontu je 
potrebno vse zamenjati.

• Opravljene so bile meritve po protokolih.
• Zamenjan je bil ves tesnilni material.

Srednjetlačna hitrozaporna ventila

Revizija ventilov je bila opravljena po načrtih številka 7207-
05100.

ST HZV
Ventili so bili v celoti razstavljeni in očiščeni. Opravljena 
so bila naslednja dela, kontrole in ugotovitve:
• Z NDT kontrolami je bila opravljena kontrola sedežev. 

Razpok in nehomogenosti ni bilo najti. 
• Z magnetno metodo so bile najdene napake na tesnil-

nem zvaru STHZV2, ki so bile odstranjene z brušenjem. 
•  Brušene oziroma stružene so bile tesnilne površine in 

ventilski sedeži.
• Na STHZV 1, 2 in 3 je bilo najti poškodbe na vodilnem 

delu ventilskega keglja mehanske poškodbe. V nasle-
dnjem remontu jih je potrebno zamenjati.

•  Ventilski sedež 2 je bil zaradi poškodb zamenjan.
• Vodilna puša številka 11 na ventilih 2, 3 in 4 je bila ob-

novljena na potrebno zračnost.
• Ventilski drogovi oziroma tesnilna površina na ventilih 

3 in 4 je bila postružena na mero.
• Izmerjene so bile vse potrebne zračnosti in prilagojene 

na vrednosti z načrtov.
• Zamenjani so bili močno poškodovani ventilski drogo-

vi na ventilih 1 in 2. 
• Ventilski drog ventila 1 je bil zamenjan kot kompletna 

enota zaradi poškodb.
• Opravljena je bila tuš kontrola na vseh tesnilnih povr-

šinah.

• Zamenjan je bil ves tesnilni material.

Pogoni ST HZV
Opravljena so bila naslednja dela, kontrole in ugotovi-
tve po načrtu 7207-05140:
• Opravljeno je bilo čiščenje pogonov.
• Opravljene so bile meritve po protokolih.
• Zamenjan je bil ves tesnilni material.

Revizija ventilov je bila opravljena po načrtih številka 7181-
05200.

ST RV
Ventili so bili v celoti razstavljeni in očiščeni. Opravljena 
so bila naslednja dela, kontrole in ugotovitve:
• Z NDT kontrolami je bila opravljena kontrola sedežev. 

Razpok in nehomogenosti ni bilo najti. 
• S penetransko kontrolo  je bilo na STRV 1 najdenih več 

lunkerjev v območju odvodnjavanja ventila.  
• S penetransko kontrolo je bila na STRV 1 najdena raz-

poka med rebroma v notranjosti ohišja dolžine 30 mm 
in globine 5 – 8 mm.

• S penetransko kontrolo je bila na STRV 2 najdena raz-
poka med rebroma v notranjosti ohišja dolžine 30 mm 
in globine 3 – 5 mm. 

• S penetransko kontrolo je bila na STRV 3 najdena raz-
poka med rebroma v notranjosti ohišja dolžine 3 mm 
in globine 3. 

• S penetransko kontrolo je bilo na STRV 4 najdenih več 
lunkerjev v območju odvodnjavanja ventila.  

• Brušene oziroma stružene so bile tesnilne površine na-
seda in ventilski sedeži.

• Ventilski sedež 4 je bil zaradi poškodb zamenjan.
• Ventilski drogovi oziroma tesnilna površina na ventilih 

je bila postružena na mero.
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• Izmerjene so bile vse potrebne zračnosti in prilagojene 
na vrednosti z načrtov.

• Zamenjan je bil močno poškodovan ventilski drog na 
ventilu 3, kot kompletna enota. 

Ventilski drog STRV.

• Puša, pozicija 11, ventila 3 je bila zamenjana zaradi po-
škodb.

• Opravljena je bila kontrola hoda ventila.
• Opravljena je bila tuš kontrola na vseh tesnilnih povr-

šinah.
• S penetransko kontrolo so bile na STRV 3 najdene v po-

dročju odvodnjavanja pore in razpoke, ki so bile sanira-
ne z varjenjem in brušenjem. 

• Zamenjan je bil ves tesnilni material.

Pogoni ST RV

Opravljena so bila naslednja dela, kontrole in ugotovi-
tve po načrtu 7207-06210:

• Opravljeno je bilo čiščenje pogonov.
• Opravljene so bile meritve po protokolih.

• Drog pogona na vseh ventilih, pozicija 1, so izven tole-
ranc, na ventilih 1 in 3 so bili zamenjani. V naslednjem 
remontu jih je potrebno zamenjati še na ventilih 2 in 4.

• Vsi krmilni drsniki so poškodovani in jih je potrebno v 
naslednjem remontu zamenjati.

Krmilni drsnik STRV.

• Na STRV 1, 2 in 3 je bilo najti poškodbe na vodilnem 
delu ventilskega keglja abrazijske in mehanske po-
škodbe. V naslednjem remontu jih je potrebno zame-
njati.

• Zamenjan je bil ves tesnilni material.

V naslednjem remontu je potrebno zamenjati naslednje 
dele po posameznih načrtih:

Ventili in nepovratne lopute odjemov

Opravljena je bila revizija vseh nepovratnih loput s pogoni.

A2
Na nepovratni loputi odjema A2 so bile zračnosti v me-
jah. Zamenjan je bil samo tesnilni material.

Nepovratna loputa A2.

A3
Na nepovratni loputi A3 ni bilo najti nepravilnosti. Za-
menjan je bil samo tesnilni material.

Mehanska nepovratna loputa A3.

Na pogonu hidravlične lopute odjema A5 pa je bila najde-
na ukrivljena os pogona oziroma bata. V strugarski delav-
nici je bila izdelana nova.
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Os pogona A3

A4
Na nepovratni loputi A4 ni bilo najti nepravilnosti. Za-
menjan je bil samo tesnilni material.

Hidravlična nepovratna loputa A4.

Mehanska nepovratna loputa A4.

A5
Na obeh nepovratnih loputah odjema A5 so bile zrač-
nosti v mejah. Loputama je bil zamenjan samo tesnil-
ni material.

Hidravlična nepovratna loputa A5.

Mehanska nepovratna loputa A5.

A6
Na pogonu lopute odjema A6 je bila najdena močno 
deformirana, stisnjena vzmet pogona. Izdelana je bila 
nova. Prav tako je bila izdelana nova os pogona.

Vzmet pogona lopute A6.

A7
Najdene so bile poškodovane gredi nepovratnih loput 
hladnega vmesnega pregrevanja. Eno imamo novo, 
druga je v izdelavi v strugarski delavnici.
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Os lopute A7.

Na nepovratnih loputah so bile najdene prevelike zračno-
sti med ročico in diskom. Sanirano je bilo z navarjanjem in 
struženjem na mero.

Loputa 1 A7.

 Loputa 2 A7.

OLJNI SISTEM SC, SE

Oljne črpalke
Med letom ni bilo težav z delovanjem sistema. V remon-
tu pa so bila opravljena naslednja dela: opravljena je 
bila revizija glavne oljne črpalke, zamenjani so bili aksi-
alno radialni ležaj, radialni ležaj in tesnilni obroči.

 Glavna oljna črpalka.

Zamenjana je bila tudi poškodovana zobniška sklopka.

Zobniška sklopka glavne oljne črpalke.

Odlomljeno ohišje je ostalo enako kot je bilo odkrito v re-
montu 2007.

Oljni hladilniki in oljni rezervoar
Oljni hladilniki so bili očiščeni, prav tako tudi oljni rezervoar.

Hidravlična regulacija turbine
Opravljena je bila revizija važnejših delov. Po končani re-
viziji so potekale nastavitve ventilov.

SISTEM KONDENZATORJA SD

Netesnosti med letom ni bilo. V remontu pa je bil konden-
zator odprt in očiščene so bile cevi s komorami. Najdene so 
bile poškodbe zaščit na ceveh, odtrgani vijaki zaščitne cevi 
levega vstopnega kompenzatorja in zamašeno sito vstopa 
deionata v kondenzator.
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Cevi kondenzatorja.

Sito dovoda deionata.

Na hladilni strani ni bilo nobene cevi na novo zamašene, 
tako jih je ostalo zamašenih 38 cevi.

SISTEM NIZKOTLAČNEGA OBVODNIKA SF

Razen netesnosti na mašilkah ventila, težav med letom ni 
bilo. V remontu pa je bila opravljena revizija obeh venti-
lov nizkotlačne prelivne postaje. Najdena je bila izpihanost 
ventilskega sedeža in ventilskega droga na obeh ventilih. 
Tako sta bila zamenjana sedeža in ventilska drogova na 
obeh ventilih. Prav tako je bil zamenjan tudi tesnilni ma-
terial.

Sedeži in drogovi prelivnega ventila.

EVAKUIRNI SISTEM SL

Med letom ni bilo vzdrževalnih del na sistemu. V remontu 
pa je bila opravljena revizija druge ELMO črpalke pred za-
četkom remonta. Zaradi velikih poškodb je bila opravljena 
zamenjava rotorja z novim.

Rotor ELMO črpalke.

Poškodbe stranskih plošč so bile sanirane z navarjanjem in 
struženjem na mero.

Stranska plošča ELMO črpalke.

Opravljena je bila tudi revizija reduktorja. Na obeh črpal-
kah in na obeh reduktorjih je bil zamenjan tesnilni mate-
rial in ležaji.

Na ELMO črpalki 1 je bila najdena poškodovana zobniška 
dvojica reduktorja. V naslednjem remontu je potrebno za-
menjati zobniško dvojico.

Mali zobnik reduktorja ELMO črpalke.
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Veliki zobnik reduktorja ELMO črpalke.

SISTEM TESNILNE PARE SG

Razen odprave raznih netesnosti, med letom ni bilo večjih 
vzdrževalnih del. V remontu pa sta bila revidirana ventila 
za dodajanje in odvzemanje tesnilne pare, zamenjan jima 
je bil pogon.

Pogon ventila tesnilne pare.

Na obeh ventili je bil zamenjan tesnilni material.

SISTEM ODVODNJAVANJA TURBINE SH

Zaradi dotrajanosti je bilo med letom kar nekaj netesno-
sti na ventilih turbinskega odvodnjavanja. V remontu pa so 
bila opravljena naslednja dela: odstranjena je bila izolacija 
iz cevi in z NDT kontrolami preverjena debelina cevi; ugoto-
vljena je bila potreba po zamenjavi nekaterih cevnih lokov. 

Zaradi uničenih sedežev pa so bili z novimi zamenja-
ni naslednji ventili turbinskih odvodnjavanj: SH21S001, 
SH22S001, SH23S001, SH24S001, SH46S001, SH47S001, 
SH48S001in SH49S001.

 

Ventili odvodnjavanja turbine

Na ostalih armaturah je bila opravljena revizija ventilov s sa-
nacijo tesnilnih površin in zamenjavo tesnilnega materiala.

SISTEM GLAVNEGA KONDENZATA RM

Razen različnih netesnosti večjih težav med obratovanjem 
ni bilo. V remontu je bila opravljena revizija obeh črpalk 
glavnega kondenzata. Na obeh sta močno poškodovana 
sesalna rotorja. Vodilniki so v boljšem stanju. Zamenjava 
materiala se je pokazala kot upravičena.

 Rotor kondenzatne črpalke.

Vodilnik kondenzatne črpalke.

Najden je bil poškodovan tesnilni obroč v področju priklo-
pa tesnilne vode na črpalki 2. Poškodba je bila sanirana z 
navarjanjem in struženjem na mero.
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Tesnilni obroč kondenzatne črpalke.

Na obeh črpalkah so bili v celoti zamenjani vodilniki in se-
salna rotorja. Na črpalki 1 so bili vstavljeni rotorji in vodilni-
ki nove konstrukcije zaradi povečanja maksimalnega pre-
toka, ki sedaj znaša 1060 t/h. Zaradi te zamenjave je bil čr-
palki zamenjan tudi pogonski motor. Na obeh črpalkah pa 
so bili zamenjani tudi ležaji in tesnilni material.

Izdelana je bila nova »by pass« povezava z ventilom mimo 
NT grelnikov A1 in A2 v slučaju obratovanja plinske turbine.

NT »by pass«

Na sistemu RM so bile revidirane vse armature, na katerih se 
je zamenjal tesnilni material, sanirale so se tesnilne površine.

SISTEM NIZKOTLAČNIH GRELNIKOV RG, RH

Nekajkrat med letom je bilo potrebno ob zaustavitvah od-
praviti netesnosti na registrih grelnikov. V remontu pa so 
bili revidirani vsi ventili s sanacijo tesnilnih površin in zame-
njavo tesnilnega materiala. Na ventilu RG12S001 so bile naj-
dene velike poškodbe tesnilne površine, ki so bile sanirana 
z navarjanjem in struženjem.

Zasun ventila.

Zamenjani so bili vsi plovci na grelnikih.

NT plovci

Hladilnik kondenzata
Pri preizkusu tesnosti ni bilo najti netesnih cevi. Ostale 
so 2 zamašene cevi od 136.

Grelnik A1
Pri preizkusu tesnosti so bile najdene netesne cevi, ki so 
bile ustrezno zamašene.

Grelnik A1

Na grelniku A1 je sedaj zamašenih 52 cevi od skupno 660 
cevi.

Grelnik A2
Pri preizkusu tesnosti so bile najdene netesne cevi, ki so 
bile ustrezno zamašene.

Grelnik A2
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Na grelniku A2 je sedaj zamašenih 117 cevi od skupno 686 
cevi, kar je že 17 %, to pa je krepko čez 10 % dovoljenih. Čim 
prej je potrebno cevni register grelnika zamenjati.

Najdena je bila odlomljena zaščita na dotoku stranskega 
kondenzata iz A2. Odrezana je kapa grelnika, poteka sana-
cija zaščite in navarjanje poškodovane stene. Poškodovano 
je tudi ocevje grelnika.

Poškodbe grelnika A2.

Grelnik A3
Pri preizkusu tesnosti so bile najdene netesne cevi, ki so 
bile ustrezno zamašene. Na grelniku A3 je sedaj zama-
šenih 86 cevi od skupno 660 cevi, kar je že 13 % in je 
čez 10 % dovoljenih. Čim prej je potrebno cevni register 
grelnika zamenjati.

Grelnik A4
Pri preizkusu tesnosti so bile najdene netesne cevi, ki so 
bile ustrezno zamašene. Na grelniku A4 je sedaj zama-
šenih 65 cevi od skupno 686 cevi, kar je že 9,5 % in bli-
zu dovoljenih 10 %. Čim prej je potrebno cevni register 
grelnika zamenjati.

SISTEM VISOKOTLAČNIH GRELNIKOV RE

Kar nekajkrat je prišlo do netesnosti na ceveh grelnika A7. 
Med remontom pa so bila opravljena naslednja dela: opra-
vljena je bila revizija vseh ventilov z zamenjavo tesnilnega 
materiala in sanacijo tesnilnih površin. Že pred remontom 
se je pojavila netesnost grelnika A7, ki je bila ustrezno sani-
rana. Sedaj je zamašenih 20 cevi.

Kolektor grelnika A7.

Zaradi tesnosti drugi VT grelniki niso bili odprti. Zamenjani 
pa so bili vsi plovci na grelnikih.

Plovec VT grelnika.

SISTEM NIZKOTLAČNEGA STRANSKEGA KON-
DENZATA RN

Razen različnih netesnosti, večjih težav med obratovanjem 
ni bilo. V remontu pa so bila opravljena naslednja dela: 
opravljena je bila revizija vseh ventilov z zamenjavo tesnil-
nega materiala in sanacijo tesnilnih površin. Zaradi dotraja-
nosti so bili zamenjani z novimi magnetni ventili odzrače-
vanja RG26S001 in RG36S001.

Odzračevalna ventila A3 in A4.

Že pred remontom je bila opravljena revizija črpalk NT 
stranskega kondenzata.

Črpalka NT stranskega kondenzata.
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Na črpalki, kjer še ni bil zamenjan material rezervnih delov, 
so bile najdene erozijske poškodbe. Naročeni so bili novi 
rezervni deli in bodo zamenjani po dobavi. Na obeh črpal-
kah pa je bil zamenjan tesnilni material in ležaji z oljno pol-
nitvijo.

Spirala NT črpalke stranskega kondenzata.

Na ventilu RN35S001, od regulacije nivoja v A4, je bil najden 
poškodovan sedež ventila in zvit ventilski drog. V izdelavi 
je nov sedež in nov ventilski drog od keglja naprej.

Drog ventila RN35S001.

Sedeže ventila RN35S001.

Zaradi uničenega ohišja in s tem pogostih zunanjih ne-
tesnosti je bil zamenjan regulirni ventil od grelnika A3, 
RN40S001.

Ventil RN40S001.

SISTEM VISOKOTLAČNEGA STRANSKEGA KON-
DENZATA RP

Razen različnih netesnosti, večjih težav med obratovanjem 
ni bilo. V remontu pa so bila opravljena naslednja dela: 
opravljena je bila revizija vseh ventilov z zamenjavo tesnil-
nega materiala in sanacijo tesnilnih površin. Zaradi dotraja-

nosti so bili zamenjani z novimi magnetni ventili odzrače-
vanja  RE50S001, RE60S001 in RE70S001.

Ventili odzračevanja VT grelnikov.

Na nepovratni loputi stranskega kondenzata od A7 je bila 
najdena prevelika zračnost med diskom in ročico. Zračnost 
se je zmanjšala z vstavitvijo puše.

Nepovratna loputa stranskega kondenzata

Opravljena je bila revizija črpalke. Zamenjan ji je bil tesnilni 
material z ležaji in spremenjeno tesnjenje z O ringi.
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Črpalka VT stranskega kondenzata.

SISTEM ODZRAČEVANJA IN ODVODNJAVANJA RT

V remontu so bila opravljena naslednja dela: opravljena je 
bila revizija vseh ventilov z zamenjavo tesnilnega materiala 
in sanacijo tesnilnih površin . 

SISTEM HLADILNEGA SISTEMA VC, VE

V remontu so bila opravljena naslednja dela: sistem je bil iz-
praznjen. Opravljeno je bilo pranje cevovoda in hladilnega 
stolpa. Najdene so bile poškodbe betonske konstrukcije, ki 
jo je potrebno v naslednjem remontu sanirati.

Poškodbe betonske konstrukcije hladilnega stolpa.

Poškodovana barva je bila sanirana s ponovnim nanosom.

Poškodbe barve hladilnega cevovoda

Opravljena je bila revizija obeh hladilnih črpalk. Na obeh 
črpalkah je bil zamenjan tesnilni material, zamenjani so bili 
ležaji. Na črpalki 2 pa je bila zamenjana še puša mašilke in 
zgornji tesnilni ring rotorja.

Rotorja hladilnih črpalk.

Pred pričetkom remonta sta bili opravljeni reviziji obeh čr-
palk za Taprogge in črpalke za prečrpavanje na hladilnem 
stolpu. Zamenjani so jim bili ležaji in tesnilni material.

Spirala prečrpovalne črpalke.

SISTEM DODATNE VODE UA 

V remontu so bila opravljena naslednja dela: opravljena je 
bila revizija vseh ventilov z zamenjavo tesnilnega materiala 
in sanacijo tesnilnih površin . Revidirani sta bili tudi obe čr-
palki z zamenjavo ležajev in tesnilnega materiala.

7 .4 .9  Kur i ln i ,  dogoreva ln i 
s i s tem ter  DZT   

V remontu med 20. majem 2011 in 15. julijem 2011 so bila 
izvedena sledeča dela po posameznih sklopih:

1. Revizija sistema grelnika dimnih plinov HUP

1.1. Rotor grelnika dimnih plinov
• Menjava zaščitne pločevine okoli gredi rotorja zgoraj 

ter zaščita z vinil estrom.
• Sanacija poškodovane zaščitne pločevine okoli gredi 

rotorja spodaj.
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Izrez poškodovane pločevine.

• Zamenjava tesnjenja gredi spodaj in zgoraj.
• Pregled vrtenja rotorja ter merjenje centričnosti rotorja.

1.2.  Vležajenje rotorja
• Opravljen pregled vodilnega in nosilnega ležaja.
• Menjava olja Aral BMB 1200 - nosilni ležaj 47 l, ARAL DE-

GOL 680 - vodilni ležaj 33 l.

1.3. Radialno tesnjenje
• Demontaža, čiščenje ter zamenjava vitonskih mehov 

(12 kosov), hladna stran ter 4 kosi na vroči strani.
• Sanacija erodirane letve na zgornji strani.
• Zamenjava navojnih palic (4 kosi).
• Nastavitev po protokolu ALSTOMA.

1.4. Obodno tesnjenje
• Demontaža in čiščenje obodnih letev.
• Montaža obodnih letev.
• Nastavitev po protokolu ALSTOMA.

1.5. Pogoni grelnika
• Oba zobnika pogonov sta bila zamenjana, nastavljena 

je bila zračnost med zobnikom ter sornikom venca, za-
menjano je bilo olje Aral BMB 680.

1.6. Tesnjenje plašča
• Oba portala sta bila odprta, vodila sektorskih plošč de-

montirana in ponovno montirana z novimi korozijsko 
odpornimi vijaki. 

1.7.  Izpihovalci
• Pregledane in zamenjane so bile šobe spodnjega izpi-

hovalca (vroča stran).
• Sanacija spodnjega in zgornjega izpihovalca zaradi obrabe. 

1.8. Potrebni ukrepi za naslednji remont
• Zamenjava obeh zobnikov brez pesta.
• Zamenjava obeh sklopk 100 x 160 (Spannsatz).

2. Revizija sistema grelnika zraka NH 01/02

2.1. Rotor grelnika dimnih plinov
• Kontrola vrtenja rotorja.
• Kontrola sornikov venca rotorja.
• Obnovljeni U-profili ter mreža nosilcev grelnih paketov.
• Menjava grelnih paketov na vroči strani (1., 2., 3. in 4. 

venec –LUVO A, 3. in 4. venec – LUVO B).

Nosilna mreža grelnih paketov.

Obrabljeni paketi LUVO A

Menjava grelnih paketov
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2.2.  Vležajenje rotorja
• Izvršen je bil pregled obeh nosilnih ležajev.
• Zamenjava nosilnega ležaja na LUVO B z obnovljenim 

29488.

Poškodovan nosilni ležaj LUVA B.

• Zamenjava olja nosilnih ležajev (Aral BMB 1200, 100 l/
ležaj).

• Zamenjava olja vodilnih ležajev (Aral BMB 680, 120 l/
ležaj).

2.3. Radialno tesnenje
• Obnovljene cevi sond, hladna stran.
• Tesnilne pločevine so bile delno obnovljene na hladni 

in vroči strani.
• Navojne palice za sektorsko ploščo, hladna stran, so 

bile izgrajene, povarjene in ponovno vgrajene.
• Demontaža vitonskih mehov ter čiščenje pepela.
• Merilne sonde izgrajene ter pregledane.
• Nastavitev po protokolu ALSTOMA.

2.4. Obodno tesnenje
• Montaža obodnih plošč.
• Obodne tesnilne pločevine, vroča stran, delno obno-

vljene, hladna stran obnovljene v celoti.

2.5. Tesnenje plašča
• Zamenjane vse štiri plošče plašča rotorja (2/LUVO).
• Zamenjana tesnila.
• Montaža notranjih vrat tesnenja plašča.
• Montaža stranskih tesnilnih pločevin.
• Montaža zunanjih vrat.

2.6. Ohišje grelnika

• Sanacija poškodovanih površin z navarjanjem in me-
njavo plošč.

2.7. Pogoni 
• Iz ohišij je bilo potrebno odstraniti obloge pepela.
• Polnitev reduktorjev z oljem Mobil Gear 220.

2.8.  Potrebni ukrepi za naslednji remont
• Nabava novega oziroma obnova starega nosilnega le-

žaja 29488.
• Zamenjava hladilne cevi nosilnega ležaja (2x).
• Zamenjava dušilnih pločevin (2 kompleta).
• Zamenjava tesnilnih pločevin proti pločevini plašča (2 

kompleta).
• Zamenjava kompleta tesnilnih pločevin radialnega te-

snenja (2 kompleta).
• Zamenjava grelnih paketov, hladna stran, LUVA A in 

LUVA B ter nosilne mreže.

3. Revizija ventilatorjev podpiha NG01/02 D001

3.1. Razstavljanje agregata
• Demontaža lopatic. 
• Demontaža sklopke.
• Demontaža pesta rotorja.
• Demontaža predležja. 

3.2. Predležje 
• Zamenjava 4-valjčnih ležajev NU 248E, M1 ter 2 aksial-

nih krogličnih ležajev 7248B MP. UA

Ležaji predležja podpiha A.

• Zamenjava tesnenja. 
• Kontrola gredi v področju ležajev. 
• Kontrola centričnosti gredi. 

3.3. Rotor
• Zamenjava tesnenja.
• Zamenjava ležajev lopatic.
• Zamenjava puš.
• Zamenjava vseh tesnilnih elementov tesnjenja lopatic.
• Kontrola pesta ventilatorjev NG 01/02 ni pokazala po-

škodb.
• Zamenjava tesnjenja servomotorja.
• Drsni cokli so se obrnili za 90°.
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Sestavljanje rotorja.

3.4. Oljni sistem
• Na obeh oljnih postajah podpihov se je izvedla  menja-

va oljne polnitve Mobil DTE 26 (2x 500 L).
• Očistili so se oljni filtri.
• Balansiranje rotorjev.
• Balansiranje rotorjev ni bilo potrebno, vibracije so bile 

v dovoljenih mejah.

3.5. Potrebni ukrepi za naslednji remont
• Menjava rotorskih lopatic na podpihu A.
• Menjava filtrskih vložkov.

4. Revizija ventilatorjev vleka  5HNC 10/50AN001

4.1. Ohišje in kanali sistema 
• Demontaža ohišja in kompenzatorjev.
• Čiščenje ohišja.
• Izvedena je bila kontrola ter sanacija difuzorja z navar-

janjem ter vstopa tesnilnega zraka. 
• Sanacija vstopnega dela z navarjanjem.
• Zamenjava kompenzatorjev na vstopnem in izsto-

pnem delu ventilatorja.

4.2.  Predležje 
• Zamenjava ležajev. 
• Zamenjava labirintnega tesnjenja. 
• Kontrola gredi v področju ležajev. 
• Zamenjava elementov sklopke.
• Zamenjava hidravličnega cilindra in gredne tesnilke.
• Pregled in nastavitev sklopke. 

4.3. Rotor in stator
• Demontaža lopatic ter pregled z magnetno kontrolo 

za ugotovitev morebitnih razpok. 
• Menjava drsnih coklov, vodilnih obročev, puš za regu-

lirne osi, ležajev, tesnilnega materiala.
• Kontrola pesta rotorjev. 
• Merjenje in nastavitev zračnosti med rotorskimi lopati-

cami in ohišjem med 4,1 in 6,3 mm (dovoljene zračno-
sti so med 4,1 in 6,5 mm).

• Po sestavi rotorja je bil izveden uspešen test tesnosti 
vseh štirih pest rotorja z zrakom.

• Opravljene so bile nastavitve po protokolu Howden-a.

4.4. Oljna postaja
• Menjava olja v oljnih postajah obeh vlekov (Mobil DTE 

25-200l).
• Kontrola mazalnih in hidravličnih črpalk, menjava 

sklopk.

4.5. Balansiranje rotorjev
• Balansiranje je bilo izvedeno po protokolu. Na vleku A 

so bile vibracije v mejah (0,343 mm/s), prav tako na vle-
ku B (0,276 mm/s).

4.6. Potrebni ukrepi za naslednji remont
• Hidravlična cilindra z gredno tesnilko je potrebno po-

slati v Howden na kontrolni pregled in popravilo.
• Potrebno bo zamenjati rotorske lopatice vleka A in B.

• Menjava oljnih filtrov na hidravlični in mazalni postaji.

5. Revizija ventilatorja recirkulacije 5HNF
• Menjava kompenzatorjev na sesalni in tlačni strani 

ventilatorja.

Kompenzator na sesalni strani

• Menjava tesnilnih obročev.
• Pregled rotorskega ter statorskega dela.
• Demontaža sistema tesnilnega zraka 5HNW10/20 za te-

snjenje glavnih loput 5HNF01/02. Odločitev o demon-
taži sistema tesnilnega zraka je bila sprejeta zaradi uni-
čenosti vseh delov (cevi, ventilatorjev, loput, grelnikov), 
zaradi korozije ter na podlagi tega, da se ne posega z 
vzdrževalnimi deli v sam ventilator med obratovanjem.

• Balansiranje ventilatorja ni bilo potrebno, vibracije so 
bile v dovoljenih mejah.
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Uničeni deli ventilatorja tesnilnega zraka zaradi korozije.

Uničen rotor ventilatorja tesnilnega zraka zaradi korozije.

6. Kanali dimnih plinov
• Sanacija kompenzatorja na koti + 80 m z navarjanjem 

poškodovane pločevine.
• Sanacija lijakov grobega pepela z navarjanjem oziroma 

z menjavo pločevine.
• Sanacija usmerjevalnih loput nad stranskimi lijaki gro-

bega pepela z menjavo cca. 30 %, ostalo z navarjanjem.
• Menjava in varjenje prečnega križa - podpore nad sre-

dnjim lijakom.
• Menjava uničene ograje na obeh stranskih lijakih.

Sanacija kompenzatorja na  k+80 m.

• Sanacija pločevine nad grelniki zraka z navarjanjem in 
menjavo pločevine.

• Delna sanacija prečnih križev od k+20 m do k+49 m na 
A strani.

• Pregled kompenzatorjev nad LUVO A in B.
• Sanacija usmerjevalnih loput pred vstopom v EF na 

koti 12 m (na A strani v celoti, na B strani cca. 30 %).

Menjava ograje

Usmerjevalne lopute k+12 m, B stran.

Sanacija usmerjevalnih loput k+12 m, A stran. 

• Menjava 8 kompenzatorjev na kanalu NDP (5HTA12 
BR301/302, 5HTA21 BR301, 5HTA52 BR301, 5HTA61 
BR301, 5HTA90 BR301, 5HTA90 BR302, 5HTA90 BR303). 
Kompenzator 5HTA90BR303 ima zamaknjeni prirobni-
ci (vertikala), zato bi bilo smiselno ob naslednji menjavi 
dobaviti kompenzator v dveh delih.
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Uničen kompenzator pri RDP.

Uničen kompenzator na hlačah kanala NDP. 

• Zamenjava kompenzatorjev na sistemu recirkulacije 
(KO105, KO104) ter pregled ostalih kompenzatorjev. 

• Sanacija kanala 42 z lokalnim izrezom poškodovane 
gumirane obloge, brušenjem, peskanjem, premazom 
primerja ter polaganjem nove obloge z lepilom BC 
3000 in SC 2000+UT-R20 in gumo CHEMOLINE 4/CN 
debeline 4 mm v izmeri skupaj 39,14m2.

Izrez poškodovane gume.

Sanirane površine z gumiranjem.

7. Lopute NG, NR, HNC
• Navarjanje loput na dimni strani nad LUVO.
• Pregled in nastavitev loput.

8. Revizija sistema NQ

8.1. Elektrofilter A
• Saniranje  perforirane pločevine.
• Sanacija drsnih ležajev na osovinah.
• Zamenjava poškodovanih kladiv ø 120.
• Zamenjava poškodovanih kladiv ø 80.
• Zamenjava poškodovanih malih zobnikov.

Izrabljena perforirana pločevina.

Menjava malega zobnika.

• Zamenjava dveh nosilnih izolatorjev ter izdelava tesnil 
in podložnih obročev.

• Menjava olja v vseh reduktorjih.
• Saniranje reduktorja (peto polje – usedalne plošče) – 

zamenjava semeringa in ležaja.
• Menjava tesnil na vratih – 6 kom.
• Montaža dveh emisijskih elektrod v 1. polju.
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• Montaža tesnil in zapiranje vrat na strehi elektrofiltra.
• Centriranje polj.
• Čiščenje lijakov in zapiranje elektrofiltra.
• Poizkusni zagon vseh stresal – pravilna smer obrača-

nja.
• Preizkus visoke napetosti  v elektrofiltru.

8.2. Elektrofilter B
• Saniranje perforirane pločevine. 
• Sanacija drsnih ležajev na osovinah.
• Zamenjava poškodovanih kladiv ø 120.
• Zamenjava poškodovanih kladiv ø 80.
• Zamenjava poškodovanih malih zobnikov.
• Zamenjava velikega zobnika.
• Zamenjava dveh nosilnih izolatorjev in izdelava tesnil  

ter podložnih obročev.
• Menjava olja v vseh reduktorjih.
• Saniranje reduktorja (3. polje taložnih plošč) – zame-

njava semeringa.
• Menjava tesnil na vratih – 5 kom.
• Montaža emisijskih elektrod - 4 kom v 4. polju.
• Montaža tesnil in zapiranje vrat na strehi elektrofiltra.
• Centriranje polj.
• Čiščenje lijakov in zapiranje elektrofiltra.
• Poizkusni zagon vseh stresal – pravilna smer obrača-

nja.
• Preizkus visoke napetosti v elektrofiltru.

Dodatna nepredvidena dela pri delu med remontom EF:
• Perforirana pločevina, 20 kosov.
• Aksialni dvodelni ležaj, 12 kpl. 
• Kladivo ø 120.  
• Nosilni izolator, 3 kosi. 

8.3. Potrebni ukrepi za naslednji  remont
• Menjava vseh ležajev.
• Menjava vseh zobnikov.
• Navarjanje vseh nakoval na udarnih progah usedalnih 

elektrod.

8.4. Komentar
• Ob sanaciji EF so bili zamenjani le tisti najbolj obrablje-

ni deli, ostalo se je saniralo z izbiro starih, manj obra-
bljenih delov. Pred naslednjim remontom, čez štiri leta, 
bo potreben podrobni pregled in ocena stanja za sa-
nacijo ter pravočasno dobavo rezervnih delov.

9. Oljna kurjava NM
• S plinarno Celje je bil opravljen celoten pregled plin-

skega sistema. 
• Menjava regulirnega ventila (10 bar) na regulirni posta-

ji (kota +0 m) ter nastavitev tlaka.
• Demontaža varnostnih ventilov - tlačna črpalka ELKO 

blok 5 (kota +0 m) in povratni vod ELKO (kota +12 m, 
tretji vogal); poslano na umerjanje ter ponovna mon-
taža.

• Demontaža in po potrebi čiščenje šob oljnih gorilnikov 
1 – 6; ni bilo potrebno čiščenje, vstavljanje novih ba-
krenih tesnil.

• Demontaža in revizija izločitvenih ventilov za izpihova-
nje oljnih gorilnikov NM 13 S001 - NM 63 S001 (ročni 
ventil); po potrebi popravilo sedeža in keglja ter me-
njava mašilk.

• Demontaža in revizija zapornih ventilov za ločitev olj-
nega in zračnega dela NM 13 S004 – NM 63 S004 (roč-
ni ventil); po potrebi popravilo sedeža in keglja ter me-
njava mašilk.

• Demontaža in revizija pnevmatskih ventilov za izpiho-
vanje oljnih gorilnikov, NM 13 S002 – NM 63 S002 pnev-
matski ventili z odvodom na prosto in NM 13 S003 – 
NM 63 S003 pnevmatski ventili brez odvoda; po potre-
bi popravilo sedeža in keglja ter menjava mašilk.

• Čiščenje filtrov pred črpalkami ELKO; oba filtra zama-
šena, po cca. 5 urah obratovanja črpalk je prišlo do po-
novnega zabitja obeh filtrov.

 Filter ELKO pri prvem čiščenju.

Filter ELKO po cca. 5 urah obratovanja.

• Puhala za hlajenje fotocelic; menjava filtrov, menjava 
kompenzatorjev (izdelava novih).

• Menjava tesnil na pnevmatskih cilindrih za pomik olj-
nih gorilnikov (gorilnik 2 in gorilnik 3).
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• Nastavitev nosilnih cevi za fotocelice; gorilnik 1 in 4 iz-
rezana nosilna cev ter na novo zavarjena, na ostalih go-
rilnikih stena pogreta in na novo nastavljena smer, na 
gorilnikih 2, 3 in 5 popravilo obzidave, ker je zastirala 
pogled fotocelice.

10. Dodelilniki premoga

10.1. Transporter 
• V celoti so bili demontirani vsi transporterji  (verige in 

»luske«).
• Vlečne verige 19 x 120 so bile v celoti zamenjane. 
• Na pogonskih zobatih kolesih so bili obrnjeni zobje za 

180°. 
• Vse luske so bile pregledane manjše poškodbe odpra-

vljene, luske z večjimi poškodbami pa zamenjane. Na 
dolgih dodelilnikih 3 in 4 so bile montirane nove luske 
z novo obliko (zaprta izvedba). Vsi ležaji 6204SKF na lu-
skah so bili zamenjani (po 4 na vsaki luski).

Nove transportne luske in vlečna veriga.

• Zamenjane so vse lamele na tekalnih progah (materi-
al 1.8714).

• Ležaji na pogonskih in gnanih gredeh so bili pregleda-
ni in podmazani.

• Opravljena je bila kontrola stanja P.I.V. menjalnikov in 
reduktorjev, ponovna zatesnitev in zamenjano olje 
(dodelilniki 1, 2, 3, 3a in 4a).

• Na P.I.V. menjalniku 6 menjava vseh ležajev zaradi ob-
rabe in poškodb.

Poškodovani ležaji P.I.V. menjalnika 6.

Razstavljen P.I.V dodelilnika 6.

• Na P.I.V. menjalniku 5 menjava reduktorja z rezervnim 
zaradi poškodb zobnikov.

• Na reduktorju 4 vidne poškodbe zobnikov (obnova re-
duktorja 5 z menjavo zobnikov ter galove verige). Sle-
dila bo zamenjava reduktorja 4 v jesenskem času.

• Na dodelilniku 2 menjava galove verige.

10.2. Čistilna veriga 
• Na povratni strani so bile zamenjane lamele tekalnih 

prog material 1.8714 (dimenzije 10 x 60 mm).
• Vse vlečne verige 16 x 64 so bile zamenjane. 
• Pregledani so bili reduktorji, zamenjano tesnenje ter 

olje.
• Reduktor 6 je bil zamenjan z obnovljenim zaradi obra-

be zobnikov.
• Reduktor 3 - zamenjava polževega kolesa ter v predsto-

pnji menjava polževega kolesa, polža ter vseh ležajev.
• Na reduktorjih čistilnih verig menjava vseh gumi čepov 

na sklopkah med el. motorjem in predstopnjo reduk-
torja.

• Na pogonskih gredeh so obrnjeni zobje na vencih zob-
nikov za 180°. 

10.3. Ohišje dodelilnikov premoga
• Sanirano je ohišje dodelilnikov na podlagi predhodnih 

meritev debeline pločevine. Menjana pločevina se je 
speskala in zaščitila z AKZ.

Sanacija ohišja dodelilnika z menjavo pločevine.

• Pregledane in nastavljene so bile zaslonke za višino 
plasti premoga.
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• Obnovljeni so bili razgrebalniki, ter pregledani reduk-
torji, dolito olje.

Obnovljene lamele tekalnih prog.

11. Prašna kurjava

11.1. Kanali povratnih dimnih plinov
• Obnovitev konzol za potrebe pri obnavljanju obzidave.
• Pregled šob za vpihovanje primarnega zraka ter DP sis-

tema recirkulacije na sesalni glavi.
• Tesnilni del kanalov med kotlom in KPDP je ostal nedo-

taknjen in v slabem stanju, zamenjala so se le tesnila 
ter vijaki in krožnikaste vzmeti na prirobnici KPDP.

• Pri naslednjem remontu je potrebno obvezno sanirati 
tesnilni del med kotlom in KPDP.

11.2. Mlini
• Menjava obrabljenih delov statorja in obnovo mlinskih 

rotorjev. To so bile predvsem lamele v spirali, segmenti 
statorja ob čelni strani rotorja, prekritje vogalov spira-
le, vogalne plošče. 

• Na kurilnem sistemu ni bilo havarij, tako na mlinskem 
delu kot na predležjih in hidravličnih sklopkah. Vzdr-
ževalni posegi in remonti mlinov so se planirali tako, 
da ni bila motena proizvodnja. Preko celega leta je bilo 
zamenjanih 13 rotorjev s povprečnim obratovalnim ča-
som cca. 2500 ur.

Tabelaričen prikaz obratovanja mlinskih rotorjev

Št. obratovalnih ur Št. zamenjanih rotorjev

MLIN 1 7432 3

MLIN 2 7018 3

MLIN 3 7356 3

MLIN 4 7397 3

MLIN 5 7863 3

MLIN 6 6122 2

Mlinska vrata so sanirana v obsegu:
Mlin 1
1. Dno vrat – 100 % odstranitev obložnih plošč in zame-

njava z novimi.
2. Leva stran vrat – 40 % odstranitev obložnih plošč in 

zamenjava z novimi.
3. Desna stran vrat – 20 % odstranitev obložnih plošč in 

zamenjava z novimi.
4. Odstranili smo malo poškodovane obložne plošče, za 

katerimi je manjkala obzidava, ki je bila izpihana skozi 
reže med obložnimi ploščami.

Mlin 2
1. Dno vrat – 100 % odstranitev obložnih plošč in zame-

njava z novimi.
2. Leva stran vrat – 20 % odstranitev obložnih plošč in 

zamenjava z novimi.
3. Hrbtna okroglina – 20 % odstranitev obložnih plošč in 

zamenjava z novimi.
4. Odstranili smo malo poškodovane obložne plošče za 

katerimi je manjkala obzidava, ki je bila izpihana skozi 
reže med obložnimi ploščami.

Mlin 3
1. Dno vrat – 100 % odstranitev obložnih plošč in za-

menjava z novimi.
2. Desna stran vrat – 10 % odstranitev obložnih plošč 

in zamenjava z novimi.
3. Odstranili smo malo poškodovane obložne plošče, 

za katerimi je manjkala obzidava, ki je bila izpihana 
skozi reže med obložnimi ploščami.
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Mlin 4
1. Dno vrat – 100 % odstranitev obložnih plošč in za-

menjava z novimi.
2. Leva stran vrat – 60 % odstranitev obložnih plošč in 

zamenjava z novimi.
3. Desna stran vrat – 20 % odstranitev obložnih plošč 

in zamenjava z novimi.
4. Odstranili smo močno poškodovane (zvite) oblo-

žne plošče za katerimi je manjkala obzidava, ki je 
bila izpihana skozi reže med obložnimi ploščami.

Mlin 5
1. Dno vrat – 100 % odstranitev obložnih plošč in za-

menjava z novimi.
2. Leva stran vrat – 60 % odstranitev obložnih plošč in 

zamenjava z novimi.
3. Desna stran vrat – 20 % odstranitev obložnih plošč 

in zamenjava z novimi.
4. Odstranili smo močno poškodovane (zvite) oblo-

žne plošče za katerimi je ravno tako manjkala ob-
zidava, ki je bila izpihana skozi reže med obložni-
mi ploščami.

Mlin 6
1. Dno vrat – 100 % odstranitev obložnih plošč in za-

menjava z novimi.
2. Leva stran vrat – 60 % odstranitev obložnih plošč in 

zamenjava z novimi.
3. Desna stran vrat – 10 % odstranitev obložnih plošč 

in zamenjava z novimi.
4. Odstranili smo močno poškodovane (zvite) oblo-

žne plošče, za katerimi je ravno tako manjkala ob-
zidava, ki je bila izpihana skozi reže med obložni-
mi ploščami.

• Obnovili so se stropi sejalnikov.

Menjava lamel na stropu sejalnika.

11.2.1 Hidravlični cilindri
Pregledani in preizkušeni so vsi hidravlični cilindri za 
dvig tesnilnega obroča vrat mlinov. Po potrebi so me-
njane gumi manšete. Na mlinu 5 je bilo potrebno me-
njati tudi tesnila cilindrov. 

Tesnila cilindrov

11.2.2. Hidrodinamične sklopke 
• V vseh hidrodinamičnih sklopkah je olje, očiščeno z na-

pravo za čiščenje olj. Iz olja je poleg nečistoč odstranje-
na tudi voda. Količina vode je bila zanemarljivo mala.

• Na hidrodinamičnih sklopkah so menjane gumi man-
šete zajemalnih žlic. 

• Preizkušena tesnost manšet in delovanje tropotnih 
ventilov hidrodinamične zavore. 

Hidrodinamična zavora.

• Pregled in umerjanje termoelementov in tlačnih stikal 
v hidrodinamičnih sklopkah.

11.2.3. Zobniške sklopke 
• Vse zobniške sklopke (predležje - voith, voith - el. mo-

tor) so bile demontirane, očiščene in pregledane. 
• Menjana so vsa Y tesnila. V vse sklopke je nameščena 

nova mast. 
• Med pregledom je ugotovljeno slabo stanje zob sklop-

ke, ki je bila nameščena na mlinu 2 med predležjem in 
hidrodinamično sklopko, le-ta je menjana.

11.2.4. Predležja 
• Iz vseh predležij je bilo spuščeno olje in notranjost oči-

ščena. 
• V predležje 4 in 5 je bilo vrnjeno staro olje, ki je bilo po 

analizi v podjetju Petrol označeno kot dobro. 
• V ostala predležja je bilo nalito novo olje. 
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• Zaradi prevelike zračnosti v ležaju 23284, je bilo izgra-
jeno predležje št.2 iz pogonskega sklopa mlina 4, me-
njana sta bila oba ležaja in rezervna gred št. 3. Na novo 
so nastavljene tudi ležajne zračnosti. 

• Na mlina 1 in 5 so bili nameščeni novi hladilniki in filtri 
olja. Novi so tudi gibljivi cevovodi olja in hladilne vode. 
Vsi ostali hladilniki olja so tlačno preizkušeni na tlak 7 
barov in so brezhibni. 

• Umerjanje in pregled termoelementov in pretočnih 
čuvajev predležij. 

11.2.5. Centriranje pogonskih sklopov 
• Centriranje je narejeno na vseh pogonskih sklopih. Na 

mlinih 1 in 5 sta centrirana tudi rotorja. Centriranje je 
opravljeno s pomočjo delavcev skupine SV 12. 

• Centričnost pogonskih sklopov ne odstopa od dopu-
ščenih toleranc (POROČILO CENTRIČNOSTI). 

11.3. Parni izpihovalci sesalnih glav 
• V vseh reduktorjih parnih izpihovalcev je bilo menjano 

olje in tesnilne vrvice. 
• V reduktorju parnega izpihovalca 1 so bili menjani tudi 

tesnilni gumi obroči. 
• Na cevi izpihovalca 1 je bila menjana izpihovalna glava.
• Varnostni ventil NV02 S007 (kota +38 m) je bil zaradi 

dotrajanosti sedeža ventila odstranjen, mesto kjer je 
bil ventil, pa zaslepljeno. 

• Ostale armature so bile sanirane po potrebi.  
• Po hladnem zagonu mlinov je bilo ponovno čiščenje 

vseh oljnih filtrov hidrodinamičnih sklopk. 
• Hladni zagon je potekal brez težav.

11.4. Gorilniki prašne kurjave
• Menjava 76 kosov zobatih segmentov debeline 30 mm, 

material 1.4835.

• Menjava 150 kosov držal segmenta gorilnika debeline 
30 mm, material 1.4835.

• Menjava 4 kosov notranjega plašča gorilnika, debeline 
15 mm, material 1.4835.

• Menjava 10 kosov konusa plašča hladilnega zraka, de-
beline 15 mm, material 1.4835.

• Sanacija vetrnic gorilnika z navarjanjem in varjenjem 
plošč iz »sikromala«, debeline 15mm.

Obraba vetrnic gorilnika.

Sanacija z varjenjem plošč iz »sikromala«.

• Lokalna sanacija poškodovanih mest z navarjanjem.
• Naslednja pomembna stvar pa je v tem, da so bili de-

lovni odri izredno slabo izdelani. 

11.5. Prahovodni kanali in vpadni kanali
• Pregled izločitvenih loput, zasunov in kompenzatorjev.
• Zamenjava zaščit termoelementov.
• Odprava netesnosti z navarjanjem in menjavo ploče-

vine. 
• Menjava dna vpadnih kanalov - v celoti, na podlagi me-

ritev debeline pločevine pred remontom.

Menjava dna vpadnega kanala pod dodelilniki.

11.6. Sistem zraka za mline NL in HNF ter NM za 
oljne gorilnike; revizija loput s pogoni ter nasta-
vitve pogonov po končani reviziji
• Kontrola in revizija loput sekundarnega (svežega) zra-

ka NL 11 S001 – NL61 S001 (glavna loputa, kota +30 m); 
NL11 S001 – polovička neaktivna, brez tesnil in notra-
njega polmeseca; NL 31 S001 - polovička neaktivna, 
brez tesnil; NL 41 S001 – polovička neaktivna, brez te-
snil; nastavitev vseh loput po končani reviziji.
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• Kontrola in revizija loput sekundarnega (svežega) zraka 
NL 11 S013 – NL61 S013 (pomožna loputa, kota +28 m), 
NL 11 S008 – NL61 S008 (pomožna loputa, kota +25 m), 
NL 11 S007 – NL61 S007 (pomožna loputa, kota +18 m), 
NL 11 S002 – NL61 S002 (pomožna loputa, kota +15 m), 
NL 51 S013 - polovička neaktivna; nastavitev vseh loput 
po končani reviziji.

• Kontrola in revizija loput primarnega (vročega) zraka 
NL 11 S015 – NL61 S015 (kota +42 m); nastavitev vseh 
loput po končani reviziji.

• Kontrola in revizija loput hladnega zraka NL 12 S001 – 
NL62 S001 (kota +10 m); NL  22 S001 in NL 42 S001 nista 
zaprli do konca, potrebno čiščenje vodil; NL32 S001 po-
trebno čiščenje obzidave, loputa je zatikala; nastavitev 
vseh loput po končani reviziji.

• Kontrola in revizija loput recirkulacijskega zraka HNF 11 
AA001 – HNF 16 AA001 (kota +45 m); nastavitev vseh 
loput po končani reviziji.

• Kontrola in revizija prahovodnih loput NL 16 S003 – NL 
66 S003 (kota +16 m, spodnji gorilnik); NL 46 S003 v za-
prtem položaju je bila odprta cca. 100 mm; nastavitev 
vseh loput po končani reviziji.

• Kontrola in revizija prahovodnih loput NL 16 S006 – NL 
66 S006 (kota +30 m, zgornji gorilnik); nastavitev vseh 
loput po končani reviziji.

• Kontrola in revizija loput zgorevalnega zraka za oljne 
gorilnike NM 10 S001 – NM 60 S001 (kota +16 m); nasta-
vitev vseh loput po končani reviziji.

12. Dogorevalni sistem

12.1. Dogorevalna rešetka
• Demontaža je potekala nemoteno. Stanje tekalnih 

prog je zadovoljivo in ni bilo posebnih popravkov. 

• Nosilni valjčki rešetnic so bili različno iztrošeni. Zelo 
je priporočljivo, da se hitrost rešetke prilagaja trenu-
tni obremenitvi oziroma količini žlindre na rešetki (po-
mik rešetke mora biti v mejah med 60 mm/min do 600 
mm/min).

Iztrošenost valjčkov dogorevalne rešetke.

• Menjava koles na povratni strani dog. reš. 1 in 2. 
• V oktobru je bila izvršena menjava ležajev na predlež-

jih obeh dogorevalnih rešetk, menjava pogonske Ga-
love verige ter saniran podest dogorevalne rešetke 2.

Obrabljena obračalna kolesa na povratni strani dogorevalne rešetke 2.

• Revizija zračnih loput.
• Sanacija spiralnih kanalov.
• Sanacija lijaka pod rešetkami.
• Menjava P.I.V menjalnika. 
• Nastavitev tesnilnih letev dog. rešetk.
• Revizija centralnega mazanja.
• Menjava puš na povratni strani dog. rešetk.

12.2. Podvodni iznašalec žlindre
• Menjava ležajev na povratni strani ter pregled in meri-

tve ostalih ležajev.
• Obnovljen je bil boben z gredjo na povratnem oziroma 

napenjalnem delu.
• Zamenjani so bili zobniki na pogonski gredi. 
• Pregledan je bil P.I.V. menjalnik in zamenjano olje v 

njem.
• Menjava dna ter sanacija sten. 
• Menjava vlečne verige ter sojemalnikov.
• Menjava verige v reduktorju (A4 33 V) ter olja (Vaculi-

ne 528).

7 .4 .10  R azž veplanje  d imnih 
p l inov na  b loku 5

Absorpcijsko področje HTD
Obtočne črpalke smo revidirali, kar pomeni da smo po-
škodovane zadnje obrabne plošče, rotorje in tesnila ob-
rabnih plošč zamenjali z novimi. 

Na obtočnih črpalkah 2, 3, 4 in 5 smo zamenjali gumijaste 
obloge na hruškah. Na obtočnih črpalkah, ki so imele po-
škodbe na ohišju smo najprej povarili in nato antikorozij-
sko zaščitili. Poškodovane konuse od obtočnih črpalk 3 in 
4 smo ponovno zgumirali. Pregledali smo sesalne in tlačne 
lopute, poškodovane dele smo zamenjali z novimi. Očistili 
smo tudi vse pogone od loput. Mehanska tesnila smo oči-
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stili in jih ponovno vgradili. Ohišje obtočnih črpalk s pod-
nožjem in pripadajočo opremo smo očistili in opleskali z 
barvo.

Sistem HTE
Izvršen je bil pregled rezervoarja produkta in ni bilo 
opaženih poškodb. Črpalke produkta smo revidirali in 
po potrebi zamenjali obrabljene dele. Regulirni ventil 
5HTE30AA001 je bil v celoti saniran.

Ostale armature na sistemu  so bile pregledane in po potre-
bi tudi zamenjane. 

Sistem HTL
Puhala oksidacijskega zraka 5HTL10/20/30 AN001 so 
bila servisirani s strani proizvajalca HV-TURBO. 

Čiščenje oksidacijskega cevovoda od kolektorja do pralnika 
je potekalo z visokotlačnim čistilcem, ki ga je izvajalo pod-
jetje Lima. Pri pranju oksidacijskega razvoda smo ugoto-
vili nekaj netesnosti na cevovodu. Na kolenih smo opazili 
stanjšanje debeline sten. Sanacijo oksidacijskega cevovoda 
s poliesterskimi materijali smo izvršili s podjetjem Veplas iz 
Velenja. Vgradili smo nove merilnike gostote, ki delujejo na 
principu merjenja diference tlaka.

Sistem HTK
Pri pregledu črpalk 5HTK 11/12 AP001 je bilo ugotovlje-
no, da so črpalke v dobrem stanju, večjih vzdrževalnih 
posegov ni bilo. Armature na področju HTK so v do-
brem stanju.

Hidrociklon 5HTK40 BB001 je bil v celoti obnovljen z novi-
mi deli. Zamenjane so bile tudi vse obrabljene armature na 
tem cevovodu. Zbiralna posoda za merjenje gostote je bila 
pregledana. Na mešalu 5HTK42 AN001 smo zamenjali leža-
je in pregledali ostale dele mešala.

Sistem HTH
Rezervoar procesne vode 5HTH10 BB001 je bil očiščen, 
pregledan in je v dobrem stanju.

Črpalke 5HTH11/12 AP001 in 5HTH51/52 AP001 so bile pre-
gledane, večjih vzdrževalnih del ni bilo. Armature področja 
4HTJ so bile pregledane, večjih del nismo izvajali.  

7.5 PLINSKA TURBINA PT 52

V letu 2011 je bil izveden B–pregled in servis plinske turbine 
tipa SGT-800, tovarniška številka B005725 in nazivne moči 
42 MW. Plinska turbina PT 52 je v obratovanju od leta 2008.

Statistika obratovanja:

Datum 21. 11. 2011

Obratovalne ure 8093

Ekvivalentne obratovalne ure 13442

Št. ciklov zagon/zaustavitev 633

Ekvivalentno št. ciklov zagon/zaustavitev 1010

Št. MWh 330875

Št. MVAr+ 68207

Št. MVAr- 96

V času pregleda B-servisa so bila izvršena sledeča dela:

7 .5 .1  S is tem vstopnega zrak a

Opravljen je bil ogled sistema vstopnega zraka. Dve cevi 
sistema izpihovanja filtrov vstopnega zraka so izpadle iz le-
žišča.

Filtri vstopnega zraka z izpadlo cevjo.
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Izstopni del filtrov.

Cevi vstopnega zraka so bile popravljene, ostalih posebno-
sti ni bilo.

7 .5 .2  Zagonsk i  reduktor

Opravljen je bil vizualni pregled zagonskega reduktorja. Ni 
bilo nobenih posebnosti.

Zagonski reduktor.

7 .5 .3  Glavni  reduktor

Opravljen je bil vizualni pregled glavnega reduktorja. Opa-
ženi so bili manjši znaki erozije na pastorku.

Pastorek glavnega reduktorja.

Znaki erozije na pastorku.

7 .5 .4  Ohiš je  vstopnega zrak a

Opravljen je bil vizualni pregled ohišja vstopnega zraka. 
Opažene so bile razpoke na pleksi steklu kontrolne prirob-
nice, drugače je bilo ohišje čisto in v dobrem stanju.

Ohišje vstopnega zraka.

Kontrolna prirobnica z razpokami.

Poškodovana kontrolna prirobnica je bila zamenjana z 
novo.

7 .5 .5  Vstopni  de l  za  z rak

Opravljen je bil vizualni pregled vstopnega dela za zrak v 
plinsko turbino, opažena je bila umazanija.
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Vstopni del za zrak.

Izvršilo se je čiščenje vstopnega dela.

7 .5 .6  S is tem vodenja  vodi ln ih 
lopat ic  k ompresor ja

Opravljena je bila vizualna kontrola vodenja vodilnih lopa-
tic kompresorja plinske turbine in ni bilo posebnosti.

Sistem vodenja vodilnih lopatic.

7 .5 .7  Rotorsk e  lopat ice 
k ompresor ja

Opravljena je bila kontrola rotorskih lopatic z boroskopom. 
Na nekaterih lopaticah 13. in 14. stopnje so bile opažene 
majhne erozijske obrabe vstopnih in izstopnih robov lopa-
tic , ki pa ne vplivajo na obratovanje.

10. stopnja kompresorja.

Vstopni rob lopatic prve stopnje.

Izstopni rob lopatice 4. stopnje.

Vstopni rob lopatice 10. stopnje.

Izstopni rob lopatice 4. stopnje.
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Vstopni rob lopatice 10. stopnje.

Vstopni rob lopatice 13. stopnje.

Vstopni rob lopatice 15. stopnje.

7 .5 .8  Vodi ln ik i  k ompresor ja 
p l insk e  turb ine

Opravljena je bila kontrola vodilnikov in ohišja z borosko-
pom.

Obrabno tesnilo 14. stopnje.

Obrabno tesnilo 15. stopnje.

Na vodilniku stopenj 8 in 15 je bila opažena majhna povr-
šinska korozija, drugih nepravilnosti ni bilo.

Vodilnik 

Vodilnik 9. stopnje.

Vodilnik 14. stopnje.
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7 .5 .9  Zgoreva lna  k omora

V času pregleda je bila izvršena vgradnja nove zgorevalne 
komore, ki je spremenjena z namenom izboljšanja zgore-
vanja – dodatni kanali za dovod zraka v komoro. Opažena 
je bila obraba na notranji membrani.

Obraba notranje membrane odstranjenega gorilnika. 

7 .5 .10  Gor i ln ik i

Po programu so bili nameščeni novi gorilniki - 32 komadov. 
Stari gorilniki so se vrnili k proizvajalcu na obnovo in ka-
snejšo vgradnjo pri naslednjem rednem planiranem pre-
gledu plinske turbine.

7 .5 .11  Detektor  p lamena

Opravljen je bil vizualni pregled. Opažena je bila manjša 
obraba na konicah obeh detektorjev plamena. 

Detektorja plamena.

Konica detektorja plamena.

7 .5 .12  S is tem vž iga

Opravljen je bil vizualni pregled. Opažena je bila majhna 
obraba na konicah sistema vžiga.

Vžigalnik

Konica vžigalnika.

7 .5 .13  R azdel i ln ik  gor iva

Opravljen je bil vizualni pregled in ni bilo posebnosti. 

7 .5 .14  Glavno ohiš je

Opravljen je bil vizualni pregled in ni bilo posebnosti.
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Glavno ohišje.

7 .5 .15  Turbinsk i  rotor

Opravljen je bil vizualni pregled in test z vrtinčnimi toko-
vi (Eddy current testing) žlebov lopatic in lukenj vijakov v 
turbinskemu vencu stopenj 1, 2 in 3. Sklopka med rotorjem 
kompresorja in turbinskim rotorjem je bila izven toleranč-
nega območja.

Turbinski venec 1. stopnje.

Izvršeno je bilo popravilo sklopke na kompresorski strani 
shladnim varjenjem, da smo dobili ustrezne zračnosti.

7 .5 .16  Turbinsk e rotorsk e 
lopat ice

Po programu rednega pregleda so bile zamenjane lopatice 
prve stopnje. Opravljena je bila tudi penetrantska kontrola 
pete lopatic na 2. stopnji ter vizualni pregled lopatic 3. sto-
pnje. Opaženih ni bilo nobenih posebnosti.

Rotorske lopatice 1. stopnje –erozijsko poškodovan pas lopatice.

Rotorska lopatica 2. stopnje.

Rotorska lopatica 3. stopnje.

7 .5 .17  Vodi ln ik i  turb insk ih 
s topenj

Vodilniki prve turbinske stopnje

Po pregledu vodilnikov turbinskih stopenj je bilo ugoto-
vljeno sledeče: vseh 25 zunanjih lamel vodilnika in zuna-
njih segmentov je bilo zelo erozijsko poškodovanih; vseh 
50 toplotnih zaščitnih ploščic je bilo erozijsko poškodo-
vanih; trije deli notranjih puš vodilnika so bili izrabljeni in 
izven tolerančnega območja; 9 kosov zadnjih nosilcev je 
bilo erozijsko poškodovanih; vseh 25 notranjih lamel vodil-
nika je bilo erozijsko poškodovanih; 10 kosov notranjih se-
gmentov je bilo erozijsko poškodovanih in en nosilec vodil-
nika je bil erozijsko poškodovan, prisotne so bile tudi raz-
poke. Notranji glavni obroč je bil obrabljen pri izgorevalni 
membrani in izven tolerančnega območja.



b
il
TE

Š
 
2
0
1
1
 
|
 
1
8
1

Zunanja lamela vodilnika spredaj. 

Zunanja lamela vodilnika zadaj.

Zunanji segment (poz. 10, 11). 

Notranje puše vodilnika.

Toplotne zaščitne ploščice.

Zadnji nosilec.

Notranje ploščice vodilnika.

Notranji segment poz. 16. 

Nosilec vodilnika poz. 14.



b
il
TE

Š
 
2
0
1
1
 
|
 
1
8
2

Obraba glavnega notranjega obroča.

Po programu so bili zamenjani 1. in 2. stopnja vodilnikov,  
opravljen je bil vizualni pregled 3. stopnje vodilnika. Na tre-
tji stopnji ni bilo vidnih poškodb.

Zaradi erozijskih obrab so bile zamenjane vse poškodo-
vane zunanje ploščice vodilnika, zunanji segmenti, toplo-
tne zaščitne ploščice, tri notranje puše vodilnika, devet za-
dnjih nosilcev, notranje lamele vodilnika, deset notranjih 
segmentov, nosilec vodilnikov in notranji glavni obroč.

Toplotna zaščitna ploščica 2. stopnje.

Vodilnik 1. stopnje - erozijsko poškodovani izstopni robovi lopatic.

Vodilniki 2. stopnje.

7 .5 .18  Ohiš je  turb ine

Opravljen je bil vizualni pregled ohišja turbine in ni bilo no-
benih poškodb.

7 .5 .19  Turbinsk i  leža j i

Opravljen je bil pregled turbinskih ležajev. Na ležajih ni bilo 
opaženih poškodb, razen na dveh segmentih je bila opa-

žena mala obraba, ki pa ne vpliva na funkcionalno delova-
nje ležajev.

Segment ležaja z malo poškodbo.

7 .5 .20  Ohiš je  i zs topa p l insk e 
turb ine

Opravljen je bil vizualni ogled izstopnega dela ohišja tur-
bine. Opažena je bila razpoka na zunanji membrani na 
spodnji skrajni legi. Sicer je ohišje v dobrem stanju.

Razpoka na zunanji membrani.

Razpoka se je popravila z varjenjem.
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7 .5 .21  I zs topni  d i fuzor

Opravljen je bil vizualni pregled izstopnega difuzorja plin-
ske turbine. Najdeno je bilo 8 razpok na spodnji zaščitni 
pločevini.

Razpoka na spodnji zaščitni pločevini.

Razpoke se bodo sanirale ob daljši zaustavitvi plinske tur-
bine.

Po opravljeni rednem pregledu, zamenjavi predvidenih in 
poškodovanih delov in opravljeni modifikaciji, zamenja-
vi zgorevalne komore ter vgradnji zaščitne pločevine pred 
prvo stopnjo turbinskih vodilnih lopatic, je plinska turbina 
pripravljena za zanesljivo in varno obratovanje do nasled-
njega planiranega rednega servisa, ki je glede na režim ob-
ratovanja odvisen od opravljenih ciklov (start, zaustavitev, 
izpad …) plinske turbine PT 52.

7.6 TOPLOTNA POSTAJA 1 IN 2

7.7  PRIPRAVA VODE

Obe toplotni postaji 1 in 2 sta obratovali po željah Komu-
nalnega podjetja Velenje. Ugotovljeno je bilo nekaj netes-
nosti na posameznih armaturah in izmenjevalcih, ki pa so 

bile sanirane v rednem letnem vzdrževanju. Na toplotni 
postaji 2 so bile v času remonta bloka 5, revidirane arma-

ture na sistemu UM in UK. Opravila se je tudi revizija kon-
denzatnih črpalk in pregled tlačnih posod.

Opravljena je bila sanacija peščenega filtra 1 v DEKA 2. Fil-
ter je bil izpraznjen, zatesnjene so bile stene filtra, zamenja-
ne so bile vse šobe za distribucijo vode na dnu filtra, filter je 
bil napolnjen z novim peskom.

Reaktor v DEMI 2 je bil zaustavljen, izpraznjen in očiščen, 
opravljena so bila manjša vzdrževalna dela.

V letu 2010 je bil v DEMI 2 nameščen grelnik vode za potre-
be regeneracije nasičenih ionskih mas volumna 1 m3. Kma-
lu po pričetku obratovanja grelnika vode je bilo ugotovlje-

no, da topla voda iz tega grelnika zadostuje le za polovi-
co regeneracije. V letu 2011 smo zato dodatno vgradili še 
en grelnik vode enake velikosti in karakteristik. Od takrat 
ni več problemov s pomanjkanjem tople vode pri regene-
racijah.  
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7.8 TRANSPORT PREMOGA

STROJNO
Vsi transportni trakovi od bunkerja PE 24 do bunkerjev pre-
moga na bloku 5, so bili v času remonta pregledani, revidi-
ranih je bilo večina pogonskih reduktorjev, na zavorah so 
bile zamenjane zavorne obloge, na povratnih in napenjal-
nih bobnih so bile nameščene nove gumi obloge, pregle-
dani so bili valjčki in obnovljeni presipi.
Pričeli smo priprave na večji remont na prekladalnem 
stroju PB 20. 

ELEKTRO
V času remonta bloka 5 je bil na sistemih 3 in 4 opravljen 
pregled vseh mehanskih in električnih delov naprav. Opra-
vila se je revizija vseh kritičnih delov (varnostni sistemi, me-
rilni instrumenti, električni pogoni, električne razdelilne 
enote, posluževalni paneli, sistem krmiljenja in upravljanja 
instalacije, strelovodni vodniki, galvanske povezave ipd.).

Na področju kotlovskih bunkerjev bloka 5 je bila zaradi do-
trajanosti izvedena zamenjava zveznih merilnikov nivoja 
in nivojskih mejnih stikal (max). Predhodni merilniki so za-
menjani z novimi in sodobnimi merilniki podjetja Endress 
Hausser in sicer:
• za meritev zveznega nivoja: tip Micropilot M FMR250;
• za nivojska mejna stikala (max): Solicap M FTI56. 

7.9  TRANSPORT PEPELA IN PRODUKTOV RDP

STROJNO
V času remonta na bloku 5 smo opravili notranji in zuna-
nji inšpekcijski pregled vseh tlačnih posod; na posodah ni 
bilo ugotovljenih nobenih poškodb, ki bi preprečevale na-
daljnjo uporabo. Preizkušeni so bili vsi varnostni ventili na 
kompresorjih za transportni zrak pnevmatskega pepela in 
so v dobrem stanju. Pregledani in revidirani so boli Moel-
ler polkrogelni ventili nad tlačnimi posodami. Obnovljeni 
si bili vsi izstopni lonci pod tlačnimi posodami, zamenjan je 
bil velik del cevovodov in kolen pnevmatskega transporta. 
V naslednjem remontu bo potrebno zamenjati vse Turbo 
flow cevi teh cevovodov.

Pregledali in očistili smo vse trakove za transport žlindre, 
revidirani so bili reduktorji pogonov vseh trakov, dograje-
na je bila manjkajoča varnostna oprema. Revidirana sta bila 
sito in drobilnik žlindre, prav tako preklopna loputa.

Revidirana sta bila sistema za transport pepela iz silosa do 
mešal. Opravljena je bila revizija obeh mešal. Obraba korit 
še ni prevelika, obnovljeni so bili nosilci lopatic in namešče-
ne so bile nove lopatice, revidirana sta bila reduktorja me-
šal. Obnovljena je bila Handte naprava za odsesavanje par 
in prahu iz mešal, sistem je bil očiščen, zamenjana je bila 
korodirana pločevina, revidirani sta bili črpalki.

Opravljena je bila manjša revizija vakuum tračnega filtra, či-
ščenje, menjava ležajev na valjčkih, menjava filterne tkani-
ne. Predelan je bil tretji transportni trak za osušeno sadro, 
nad prvim mešalom je bil vgrajen vsipni lijak. S tem trakom 
bo sedaj možno transportirati osušeno sadro direktno na 
cevni transporter ob nabiranju le-te ali pa osušeno sadro 
primešavati produktu v prvem mešalu.

Cevni transporter produkta je bil očiščen, zamenjani so bili 
poškodovani valjčki, revidiran je bil pogonski reduktor, na 
napenjalni postaji so bili zamenjani vsi valji.

ELEKTRO

Na notranjih in zunanjih transportnih trakovih (5NU02 
D003, 5NU03 D104, 5NU02 D004, 5NU03 D202, 5NU03 
D207, 5NU03 D210, 5NU03 D208) žlindre bloka 5 je bila iz-
vedena nadgradnja transportnih trakov z dodatnimi varno-
stnimi sistemi. Vsi omenjeni transportni trakovi so bili opre-
mljeni z varnostnimi elementi (potezna stikala, izklop v sili), 
uredila se je tehnična dokumentacija in na vidno polje izo-
besila oznaka posameznega varnostnega elementa.
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7.10 INFORMATIKA

V letu 2011 so se vse aktivnosti koordinirale skupaj s službo 
informatike HSE. 1. 6. 2012 smo računalniško in komunika-
cijsko opremo za skupne storitve prodali HSE. Posledično so 
se tudi pogodbe o vzdrževanju prenesle na HSE. Od HSE se-
daj najemamo računalniško opremo in nekaj storitev. V TEŠ 
kljub temu ostajamo skrbniki skupnih informacijskih siste-
mov, to se za nas ni spremenilo.

NADZORNI SISTEM

Uporabljamo semafor za prikaz stanja storitev. Dosegli in 
presegli smo planirano delovanje storitev:

Storitev Uspešnost

DFS 99,97 %
EMAIL 99,68 %
INTERNET 99,68 %
ORACLE 99,51 %

VARNOST

Jeseni smo uvedli varnostno politiko za uporabo moč-
nih varnih gesel na sistemih: domenski uporabniški račun, 
Maximo in Kopa ERP. Uvedli smo tudi zaklepanje delovnih 
postaj po nekajminutni neaktivnosti uporabnika.

Varnostno arhiviranje vršimo redno. Časi arhiviranja so 
usklajeni s tehničnimi možnostmi. Rezervna lokacija za me-
dije je v Velenju. Tedenski 'full backup'  izvajamo na opremi, 
ki je lokacijsko v TEŠ-u.

 

Na delovnih postajah je nameščen vsaj paket posodobitve 
SP3 za računalnike z Windows XP, vse varnostne in protivi-
rusne popravke redno mesečno nameščamo.

Na nove delovne postaje nameščamo operacijski sistem 
Windows 7 Enterprise. Takšnih računalnikov je že več kot 
30 %.

Sistemi DFS (datotečni sistemi), poštni sistem (Exchange), 
SQL, aktivni imenik in Špica redno zapisujejo revizijsko sled.

Domeno HSE smo nadgradili na aktualno verzijo 2008 R2, 
za oddaljen dostop po novem lahko uporabljamo tudi re-
šitvi Direct Access in Unified Access Gateway, ki delo poe-
nostavljajo.

TKV

TKV je varen prostor za obratovanje računalniške in osta-
le komunikacijske opreme. Prostor ima urejeno podvojeno 
klimatizacijo in podvojeno napajanje. TEŠ omogoča najem 
sistemskega prostora za 15 omar družbi HSE.

V celici je tudi telefonska centrala, ki jo uporablja TEŠ. Tudi 
ta je priključena na nov sistem, ki omogoča njeno lažje vzdr-
ževanje v primeru izpada napetosti ali hlajenja.

OMREŽJE

V upravni stavbi uporabljamo sodobno stikalno opremo. 
Uporabljamo tudi mehanizem za obvladovanje priklopne-
ga nivoja varnosti komunikacijske opreme (NAC/NAP). Z 

vpeljanim orodjem lahko upravljamo razpoložljivost infor-
macijskih sredstev za posameznega uporabnika.

V omrežje smo dodali nove točke, ki so bile potrebne na po-
dročju varovanja gradbišča (računalniki na novih varnostnih 
mestih, videonadzor prehodov na gradbišče, zapornice na 
območju parkirišča gasilskega doma in za Pilon centrom).

PROCESNI SISTEM

Uporabljamo programsko opremo GE Intelligent Platforms, 
ki nam omogoča uporabo iFix spletne aplikacije. Uporab-
niki, ki dostopajo do procesnih podatkov le občasno, lahko 
uporabljajo spletno aplikacijo, ki ne zahteva posameznih li-
cenc za uporabo in ne zahteva posebnih instalacij progra-
ma. Izboljšali smo tudi prijavo v sistem.

EKOLOŠKI SISTEM

Uredili smo meritve nivojev na družmirskem in velenjskem 
jezeru. S tem je izveden avtomatski nadzor nivojev z alar-
mnimi mejami, ki opozarjajo na mejne vrednosti. Vrednosti 
lahko spremljamo v FIX-u in s pomočjo portala proizvodnje. 
Izvedeno je tudi alarmiranje.

Poskrbeli smo za avtomatski merilni sistem za stalni nadzor 
CO in O

2
 v dimnih plinih pred LUVO-m. Sistem je zvezan v 

upravljalni sistem TELEPERM in omogoča boljši nadzor in hi-
trejše ukrepanje pri upravljanju kotla. Nadzor vrednosti je 
možen tudi preko FIX-a.
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IT PODPORNI CENTER

Lani jeseni je bil sprejet dogovor o skupnem IT storitvenem 
centru za družbe TEŠ, HSE, HESS in PV. V njem aktivno sode-
lujemo tudi iz TEŠ. V podpornem centru je vedno najmanj en 
stalno prisoten, ki prevzema klice in rešuje uporabniške te-
žave, prijavljene preko sistema za prijavo napak. Naloge na 
drugem nivoju podpore rešujemo skrbniki zaposleni v TEŠ, 
HSE in PV, najtežje naloge pa tretji nivo podpore (specialisti 
zunaj naših podjetij).

ISO 27001

Pripravili smo nove ocene tveganj za informacijska sredstva 
ter revidirali postopke in navodila službe poslovne informa-
tike. Opravili smo notranje presoje zaradi priprav na zuna-
njo presojo. Uspešno smo opravili zunanjo presojo in potr-
dili certifikat kakovosti. Izvedena je bila tudi revizija informa-
cijskih sistemov TEŠ.

ODOS

V ODOS smo vpeljali vse postopke nabave od internega na-
ročila, avtomatskega izdelovanja povpraševanj in pošilja-
nja, zbiranja ponudb in izdelave poročila o oceni ponudb do 
oblikovanja sklepa o izbiri ter izdelavi naročilnice ali pogod-
be. Vodi se tudi postopek pregleda pogodbe in zaključi se 
z zajemom podpisane pogodbe. Pri naročilih za Blok 6 so v 
postopek vključeni tudi delavci iz HSE Investa. Sistem nudi 
popolno sledljivost in zbira vso dokumentacijo nabavnega 
postopka.

Izdelan in testiran na realnih podatkih je bil modul izobra-
ževanja, ki vključuje izdelavo in potrditve pobude za izobra-
ževanje, nalogov za usposabljanje in ocenjevanje izobraže-
vanja. Zajema vse oblike usposabljanja: notranje, zunanje, 

kombinirano in se povezuje tudi z e-učenjem. Tudi ta sistem 
združuje vso potrebno dokumentacijo (program izobraže-
vanja, potrdilo o izobraževanju, plačilo kotizacije, potni na-
log …). Podatki se prenašajo v sistem KOPA, kjer se vodijo 
vse nadaljnje analize izobraževanja.

V ODOS se zajemajo izdani računi, ki smo jih povezali s pro-
dajnimi pogodbami oz. naročili za lažjo spremljavo. 

Dopolnjen je bil tudi modul ISO Ukrepi in izboljšave, ki zaje-
majo delotok od prijave neskladnosti, analize prijave, defini-
ranja ukrepov ali korekcij in ugotavljanje vzrokov do določi-
tve izvajalcev in opis izvedbe ter njene kontrole. Izdelana je 
tudi analiza zahtevanih ukrepov in korekcij v skladu z načr-
tovanim rokom izvedbe.

KOPA ERP

Ugotovili smo, da je način dela v obliki skupnih delavnic, mo-
žnost za nove izboljšave. Tako je tudi v letu 2011 služba in-
formatike v sodelovanju z ekonomskim sektorjem in zuna-
njim izvajalcem KOPA RI iz Slovenj Gradca izvedla delavnice 
iz področja uporabe informacijskih rešitev za podporo raču-
novodstvu, financam in komerciali - ERP KOPA.

Delavnice potekajo tako, da Kopa predstavi novosti po posa-
meznih področjih, uporabniki pa imajo možnost podati svo-
ja vprašanja in potrebe. Hkrati na tak način osvežimo znanja, 
vsak za svoje področje.

Do konca leta smo realizirali večino predlaganih izboljšav, ki 
so sestavljene od manjših dograditev do kompleksnih no-
vih rešitev kot so npr. dokončanje nadgradnje transakcijske-
ga sistema z BI (bussines intelligence – poslovno odločanje) 
za področje spremljanja ekonomike investicij. Modul za vo-
denje evidenc o osnovnih sredstvih smo dogradili z možno-

stjo vodenja davčno priznane amortizacije. Uredili smo avto-
matsko aktiviranje investicij v povezavi z registrom OS.

Veliko smo uredili tudi na področju vodenja materialov pri 
sami šifraciji in tudi vrednotenju materialov, še posebej pri 
vodenju porabe.

Posebej pa je potrebno omeniti uspešno izveden prehod iz 
vodenja računovodskih izkazov in evidenc po SRS (Sloven-
ski Računovodski Standardi) na računovodsko poročanje po 
MSRP (Mednarodni Standardi Računovodskega Poročanja).

Uredili smo tudi področje izhodnih dokumentov v skladu z 
novo celostno podobo TEŠ.

MAXIMO

Na področju Maxima skrbimo za vzdrževanje aktualnega 
stanja, saj ni bilo potreb po večjih dograditvah in razširitvah.

RAČUNALNIKI IN TABLIČNI RAČUNALNIKI

Trenutno imamo 260 računalnikov, od lani pa v našem siste-
mu informacijsko podpiramo tudi tablične računalnike.

Sistem za evidenco prisotnosti in malic – ŠPICA

Zamenjali smo vse zastarele registracijske terminale. Sistem 
smo razširili na področje gradbišča bloka 6 in na parkirišča 
za Trgovskim centrom Pilon in pri gasilskem domu. Posodo-
bili smo verzijo sistema, ki omogoča prijavo tipa Single Sign-
on in uporabo različnih registracijskih kartic za istega upo-
rabnika. Nova verzija omogoča tudi zaklepanje dogodkov 
in beleženje revizijske sledi. Sistem je povezan z dokumen-
tnim sistemom in s sistemom za obračun plač.
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7.11 GRADBENI IN KOMUNALNI OBJEKTI 

7 .11 .1  Remont  B5 ,  gradbeno 
področje

Delovni odri

Z delovnimi odri je gradbeno vzdrževanje pričelo že vsaj 
dva tedna pred pričetkom remonta oz. samo zaustavijo 
bloka. V tem času so se izvedli vsi odri, pri katerih je mo-
žnost izdelave le-teh kljub še obratujočim napravam. Ob 
tem je seveda potrebno paziti, da sestavni deli odra nika-
kor ne posegajo v še obratujoče naprave ali se fiksirajo na-
nje. Tudi med tokratnim remontom je gradbeno vzdrževa-
nje v večini izvajalo delovne odre za potrebe strojnih in ele-
ktro remontnih del. Delovni odri za gradbena dela so bila 
v večini oddana zunanjemu izvajalcu, vključno z deli, ki so 
vezana na delovne odre, predvsem pa so bila to šamoter-
ska dela. Eden večjih in zahtevnejših odrov gradbenega 
vzdrževanje je bil oder v notranjosti kotla B5.

Nosilni delovni oder kompenzatorja na mlinu 6.

Spuščen delovni oder v notranjosti kotla, na spodnjem delu je viden de-

lovni oder in prahotesna zaščita v sesalni glavi.

Delovni oder na Sulzer posodi.

Izvajanje delovnega zaščitnega odra v lijaku kotla.

Gradbena in obrtniška dela
Med zadnjim remontom v letu 2007 se je sanirala tudi no-
tranjost betonskih površin premogovih bunkerjev. Vsled 
tega se tukaj ni pričakovalo večjih poškodb. Izvedel se je 
detajlni pregled poškodb v bunkerjih, s katerim se lahko 
določi točen obseg sanacijskih del. Zaradi obsežnosti del 
celotnega remonta se je izvedla le sanacija največjih po-
škodb betonskih površin. S pregledom pa smo ugotovi-
li tudi, da se je prejšnja sanacija poškodb v bunkerjih po-
kazala kot zelo uspešna, saj je sanirani del ostal skoraj ne-
dotaknjen. Vsled novih poškodb na betonskih površinah 
bunkerjev se za remont predvidoma v letu 2015, predla-
ga sanacija novih poškodb v bunkerjih.
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Poškodbe betonskih površin na poševnem delu v notranjosti premogo-

vega bunkerja 4.

Obrušenost betona vse do te mere, da je vidna tudi armatura, deloma pa 

je zmanjšan tudi presek armaturnih palic.

Prehod med sanirano betonsko površino v letu 2007 ter nesaniranim de-

lom v bunkerju 2. 

Sanirani betonski nosilec na hladilnem stolpu.

Šamoterska dela
Šamoterska dela so bila razdeljena na več glavnih sklo-
pov: sesalne glave, kanali P.V.P. ter mlini s tesnilnimi 
obroči. Ta dela je zaradi obsežnosti del izvajal pogod-
beni izvajalec.

Šamotna ter izolacijska obzidava se je sanirala lokalno, ra-
zen v primeru, kjer je bila potrebna večja sanacija, je bilo 
smotrneje sanirati celoten poškodovani del. Na določenih 
mestih, kjer je bila potrebna sanacija spodnjega predela (v 
primeru enega polja v kanalu P.V.P.), je bilo zaradi zahtev-
nosti del potrebno porušiti celotno polje. Na mestih, kjer 
se je rušila celotna, se je notranjost kovinskega plašča pred 
sanacijo speskala.

Sestava obzidave v kanalu P.V.P.:
• trde plošče iz mineralnih vlaken, d= 70 mm,
• izolacijska opeka iz diatomejske zemlje, d= 180 mm,
• korundna opeka, d= 120 mm.

Na poševninah kanalov pa je bilo potrebno v vzdolžni sme-
ri vgraditi še podporno opeko NF, ki služi opori obzidave, 
da ne pride do sesedanja oz. stiskanja sloja plošč iz mine-
ralnih vlaken. Opeka se je vgradila v spodnjem poševnem 

delu kanala, v štirih vzdolžnih vrstah na medsebojni razda-
lji cca. 20 cm po celotni dolžini kanala.

Lokalna sanacija obzidave v kanalu P.V.P. 1. Na tem delu so bile menjane 

zgornje 4 vrste šamotne opeke, v dilatacijo pa je bil nameščen tudi nov filc.

Poškodba na dilataciji 10 v kanalu P.V.P. 3.

Lokalna sanacija v kanalu P.V.P. 4.
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Saniran vogal ter stropni del na vpadnem jašku kanala P.V.P. 5.

Sesalne glave v celoti nismo sanirali nobene, saj na spo-
dnjem delu le-te ni potrebne menjave obzidave, ker na tem 
delu ne prihaja do večjih poškodb. So se pa zato izvajala ve-
čja sanacijska dela, predvsem na zgornjem in na stropnem 
delu. Na tem predelu obzidavo nosijo sidra, katera so pri-
varjena na kovinski plašč sesalna glave. Na več mestih je že 
med letom prihajalo do odstopanja obzidave v stropnem 
delu, posledično zaradi pregorenja sidernega materiala. Na 
stropnem delu, kjer je bila potrebna menjava tudi siderne-
ga materiala, se je odstranila kompletna obzidava, vključno 
z vsem sidernim materialom. Zatem so se vse površine ko-
vinskega plašča speskale, navaril se je nov siderni materi-
al ter vse površine 2x prebrizgale s temperaturno obstojno 
barvo. Sledila je obzidava, ki se sestoji iz (polje A+B):
• odeje iz keramičnih vlaken, d = 12,7 mm,
• izolacijske opeka iz diatomejske zemlje, d = 175 mm,
• lahke ognjeodporne opeke, d = 115 mm,
• ognjevzdržni beton, d = 120 mm.

Obzidava sesalne glave na spodnjem delu (C), kjer se spoji 
s kanalom P.V.P., pa se sestoji iz istih slojev, le da je sloj izola-
cijske opeke namesto 175 mm 125 mm. Sloj ognjevzdržne-
ga betona se je vgradil po že ustaljenem postopku z bri-
zganjem oz. torkretiranjem. Celotna polja betona so se di-

latirala z Z fugo, s katero se preprečuje pokanje betoniranih 
polj, s tem pa se poveča obstojnost obzidave.

Dotrajanost drsne stene med sesalno glavo 3 in steno kotla. Posledično 

na tem delu začneta odpadati šamotna ter izolacijska obzidava, prav 

tako pa izgori tudi siderni material.

Sanirana drsna stena ter vstavljen sloj keramičnega filca, nov siderni ma-

terial ter položena prva vrsta opeke.

Kompenzatorji oz. tesnilni obroči med mlinom in kanalom 
P.V.P. so bili vsi v celoti na novo izdelani, kar pomeni, da smo 
najprej porušili celotno obzidavo, speskalo kovinski plašč, 

izvedel se je sloj obzidave s termoizolacijsko opeko debe-
line 180 mm ter končni sloj s šamotno oz. ognjevzdržno 
opeko debeline 120 mm. Obzidava tesnilnega obroča 
je bila v precejšnji meri dotrajana, to pa predvsem zara-
di tega, ker je bila sama kovinska konstrukcija tesnilnega 
obroča nepravilne elipsaste oblike. V idelanih razmerah 
mora biti slednja povsem krožnega preseka. Vsled elip-
saste oblike obroča prihaja do tega, da posledično mlins-
ki del drgne ob kanal P.V.P., obroč več ne tesni, s tem pa se 
pričnejo poškodbe (razpoke) na obzidavi.

Poškodba na kovinskem delu tesnilnega obroča na mlinu 5.

Izvedba nove obzidave na tesnilnem obroču mlina 6.
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Mlinska vrata so bila med remontom na položnem delu 
sanirana v celoti, saj v tem predelu prihaja do največjih ob-
remenitev in hkrati deformacij. Obzidava na mlinskih vratih 
je sestavljena zgolj iz dveh slojev termoizolacije, prvi sloj je 
opeka, drugi sloj pa je vlivani termobeton. Skupna debeli-
na termoizolacije znaša cca. 25 cm, v odvisnosti na kater-
em delu se nahaja. Obzidava je na zgornjem delu zaščitena 
s kovinskimi ploščami, katere so obešene na obešala. Ko 
pride do popolne obrabe teh plošč ali ko te plošče izpadejo 
zaradi dotrajanosti obešal, posledično izpade in izgori tudi 
termoizolacijska pozidava.

Poškodbe obzidave zaradi izpadle zaščitne kovinske plošče. Izveden sloj termoizolacijske opeke na mlinskih vratih 3.

8 Vlaganje v 
zanesljivost 
proizvodnje



8 Vlaganje v 
zanesljivost 
proizvodnje

Energija je neuničljiva, samo preobraža se v različne oblike.
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8.2  ZAMENJAVA GENERATORJA NA BLOKU 5

Zamenjava generatorja 5SP01 in remont pomo-
žnih sistemov generatorja

Ker se je generatorju bloka 5 tako z ekonomskega kot s teh-
ničnega stališča življenjska doba praktično iztekla, je prišlo 
do odločitve o zamenjavi Siemensovega generatorja moči 
377 MVA. Generator je bil v obratovanju vse od prvega za-

gona bloka leta 1977 in je do remonta obratoval 235.925 ur. 
Novi generator z enakimi dimenzijami in karakteristikami 
je prav tako izdelalo podjetje Siemens. Transport statorja je 
zaradi velikosti in teže (218 ton) potekal po železnici, rotor-
ja pa po cesti. Dvig statorja v strojnici iz kote 0 na koto 12 m, 
kjer je generator tudi nameščen, je opravilo podjetje Tran-
sing. Povezan je bil z obstoječimi sistemi, ki služijo za tesne-

nje, hlajenje, oskrbo generatorja z vodikom ter oskrbo ge-
neratorja z ležajnim in tesnilnim oljem. Elektroinštitut Mi-
lan Vidmar je opravil superkontrolo izdelave generatorja v 
tovarni dobavitelja ter montažo in kontrolo zagonskih pre-
izkusov in meritev. Zamenjavo generatorja je izvedel Sie-
mens d.o.o., Ljubljana. Po končani montaži je EIMV dne 5. 7. 
2011 opravil meritve v smislu ugotavljanja kakovosti para-

Načrt vlaganja v zanesljivost proizvodnje za leto 2011 je bil 
postavljen na naslednjih izhodiščih:

Zagotavljanje obratovanja do ciljnih življenjskih dob posa-
meznih blokov (blok 3 - 2015, blok 4-2016, blok 5 kot rezer-
va s proizvodnjo do 1050 GWh letno - 2027). Zaradi dotra-
janosti blokov 1 in 2 ter priključitve dveh plinskih turbin na 
110 kV omrežje in s tem zasedbe daljnovodnih polj, sta bila 
bloka 1 in 2 trajno zaustavljena.

Z vlaganjem v zanesljivost proizvodnje obratujočih blokov 
zagotavljamo varno in zanesljivo proizvodnjo znotraj pred-
videne dobe trajanja. Zagotavljamo potrebno proizvodnjo 
in ohranjamo razpoložljivost enot.

Trenutno je dolgoročno načrtovano največ vlaganj v zane-
sljivost proizvodnje na bloku 5, saj je ciljna življenjska doba 
izmed vseh blokov najdaljša, blok pa obratuje že krepko 
preko 240.000 obratovalnih ur. Drugi sklop vlaganj so vla-
ganja v izboljšanje ekologije.

Na podlagi zgoraj navedene strategija so bila ključna vla-
ganja sledeča:
• Na bloku 5 je bil zamenjan generator. Pogodba o za-

menjavi je bila podpisana že leta 2008, zamenjava pa 
uspešno izvedena pri remontu v času od 20. 5. do 15. 
7. 2011.

• Na projektu izločanja suhe substance iz odpadnih voda 
je bila dobavljena centrifuga. Po ponovni preučitvi di-
namike izgradnje bloka 6 in ekoloških zahtev, je bilo 
dogovorjeno, da se investicija začasno prekine, po-
speši gradnja dekarbonatizacije in naprav za čiščenje 
voda v okviru bloka 6; kapaciteta bo zadoščala tudi za 
čiščenje voda iz obstoječih dekarbonatizacij, nabavlje-
na oprema pa bo uporabljena za investicijo na bloku 6. 

• Investicija v zbirno jamo odpadnih voda se je pričela v 
mesecu oktobru. Predviden zaključek del je bil v me-
secu decembru. Zaradi težav pri sidranju in sočasno-
sti del na gradbišču bloka 6, je zaključek del predviden 
v letu 2012. 

8 Vlaganje v zanesljivost proizvodnje
8.1  UVOD
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Prihod statorja v TEŠ. Dvig statorja. Generator v strojnici.

metrov izolacijskega sistema generatorja. V dneh od 4. do 
22. julija 2011 so se opravljali zagonski preizkusi s strani do-
bavitelja Siemens AG. Dne 15. 7. 2011 je bila po montaži na 
objektu uspešno izvedena sinhronizacija ter kasneje še raz-

bremenilni preizkusi. Dne 20. 7. 2011 je bila izvedena kon-
trola parametrov generatorja – ugotavljala se je moč na iz-
vodih pri nazivnem faktorju moči. Na podlagi prisotnosti in 
sodelovanja pri preizkusih, kontrolah v tovarni dobavitelja 

in na objektu ter pregleda dokumentacije, je EIMV ugoto-
vil, da je generator sposoben za obratovanje.
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9 Nove investicije



9 Nove investicije

Energija je sila, ki drži skupaj atome; elektrika, svetloba, zvok, 
energija so naše misli in čustva, naš namen ...
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9  Nove investicije
9.1 POROČILO O IZVAJANJU INVESTICIJE BLOK 6 TEŠ 

9 .1 .1  Uvod

Trg električne energije postaja vse bolj kompleksen, tako z 
vidika ponudnikov, časovne dinamike odjema in varovanja 
okolja, kot tudi s ciljem zagotavljanja vzdržne rasti energet-
ske dejavnosti in vsega gospodarstva, nacionalnega in glo-
balnega. S pospešenim vlaganjem in subvencioniranjem 
obnovljivih virov, se veča tudi zahteva po zanesljivih proi-
zvodnih sistemih, ki omogočajo stabilnost elektroenerget-
skega sistema. Sledenje sodobnim usmeritvam na podro-
čju energetike je bilo ključno pri koncipiranju nadomestne-
ga bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj d.o.o. (blok 6 TEŠ).

Glavni razlog za novo nadomestno enoto blok 6 TEŠ je v 
dotrajanosti obstoječih proizvodnih enot (blokov) v Ter-
moelektrarni Šoštanj (TEŠ), saj te obratujejo z zastarelo 
tehnologijo, ki sčasoma ne bo več izpolnjevala minimalnih 
zahtev za tovrstne enote. Za presojo o smiselnosti investici-
je, je ključnega pomena energetska lokacija z vso potrebno 
infrastrukturo za odvod električne energije, kakor tudi na-
klonjenost prebivalcev. Danes je ne samo v Sloveniji, tem-
več tudi širše, nemogoče pridobiti novo energetsko lokaci-
jo v relativno kratkem času (pet let).

TEŠ danes zagotavlja približno 1/3 proizvodnje električne 
energije v Republiki Sloveniji; njegova vloga je zaradi spe-
cifičnosti obratovanja, ki se prilagaja potrebam elektroe-
nergetskega sistema in potrošnikov, skoraj nezamenljiva. 
Moč obstoječih premogovnih enot je 695 MW, kar je do-
brih 15 % več od nadomestnega bloka 6.

S postavitvijo nove nadomestne enote na premogovno 
kurjavo (blok 6), se bodo zaradi uporabe najnovejše (BAT) 
tehnologije bistveno zmanjšale obremenitve okolja z emi-
sijami toplogrednega plina CO

2
 in z drugimi emisijami in 

to z doseganjem bistveno višjega energetskega izkoristka 
nove enote.

9 .1 .2   R az logi  za  odloč i tev 
invest i tor ja  za  i zgradnjo  b lok a  6

• Ohraniti proizvodnjo električne energije na lokaciji TEŠ 
z uporabo domačega premoga,

• proizvodnja električne energije cca. 3.500 GWh ob cca. 
30 % nižji porabi premoga,

• znižati emisijski faktor (kg CO
2
/kWh) iz 1,25 na 0,87,

• znižati stroškovno/lastno ceno električne energije za 
več kot 20 EUR/MWh,

• doseči donosnost na lastniški kapital najmanj v veliko-
sti 10 %,

• v povezavi s Premogovnikom Velenje zagotoviti na-
daljnji obstoj energetike v Šaleški dolini,

• izpolniti podnebne zaveze v okviru EU,
• doseči interno stopnjo donosa (ISD), ki bo večja od 7 %.

9 .1 .3  Tehnični  podatk i

Blok 6, ki naj bi poskusno začel obratovati v letu 2015, za-
gotavlja viden ekonomski učinek, saj zagotavlja nižjo ceno 
električne energije kot jo dosegamo trenutno v Termoe-
lektrarni Šoštanj, zagotavlja pa tudi  bistven ekološki uči-
nek. V okolje bomo namreč že leta 2015, po zagonu bloka 
6, zmanjšali izpuste žveplovih oksidov iz 400 na 100 mg/
Nm3 ter dušikove okside iz 500 na 150 mg/Nm3, glede na 
doseženo emisijo obeh polutantov v letu 2008.
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Moč na generatorju 600 MW

Moč na pragu 545,5 MW

Specifična poraba na pragu 8.451 kJ/kWh

Cena premoga 2,25 EUR/GJ

Ure obratovanja s polno močjo 6.650 ur/leto

Število zaposlenih 200

Življenjska doba 40 let

Emisija CO2 1,056 kg CO2/kg premoga

9 .1 .4  Energent

Blok 6 bo uporabljal izključno velenjski lignit. Glede na 
predvideno proizvodnjo električne energije v celotni dobi 
obratovanja bloka 6 (40 let), je potrebno 92 mio ton premo-
ga. Teh količin je v Premogovniku Velenje dovolj.

9 .1 .5  K ronologi ja  dogodk ov

1. Energetsko dovoljenje blok 600 MW  21. 5./10. 7.2006
2. Soglasja za sprejem investicije
 a) Skupščina TEŠ – potrditev razvojnega načrta s 600 MW blokom 6  junij 2004
 b) Blok 6 s 600 MW v Resoluciji o nac. razvojnih projektih Vlade RS    12. 10. 2006
 c) Skupščina HSE (Vlada RS), razvojni načrt HSE, potrditev 600 MW bloka 6 7. 12. 2006
 d) Imenovana Projektna skupina Blok 6 s strani Sl. Vlade RS za razvoj 7. 12. 2006
 e)  Soglasje MG za kredit EIB 350mio EUR 27. 6. 2007
 f)  Začetno soglasje MF za kredit EIB 350 mio EUR 3. 7. 2007
 g)  Vlada RS/MF izdaja »No objection letter za EIB - 350mio EUR«  11. 7. 2007
 h)  Končno soglasje MF za kredit EIB 350 mio EUR   21. 9. 2007
3. Lokacijski načrti (Občinski podrobni prostorski načrti)
 a) Glavni tehnološki objekt  4. 9. 2006 – 24. 9. 2007
 b) Hladilni stolp  4. 9. 2006 – 19. 6. 2008
4. Okoljevarstveno soglasje  19. 10. 2007 – 11. 11. 2009
5.  Pogodbe v sklopu Blok 6: podpisanih preko 50 pogodb.
 Pojasnitev poteka izbora in podpisa pogodbe za glavni tehnološki objekt GTO Blok 6
 a) Potrjen Investicijski program za Blok 6  april 2006
 b) Razpis objavljen v Uradnem listu EU september 2006
 c) Izbira najugodnejšega ponudnika  dec. 2006 – okt. 2007
  a) EIB odobri 350 mio EUR 19. 7. 2007
  b) Soglasje Projektna skupina Blok 6 (Sl. razvoj Vlade RS) 4. 9. 2007
  c) Soglasje NS TEŠ za podpis rezervacijske pogodbe 17. 9. 2007
  d) Soglasje NS HSE za nadaljevanje postopka 19. 9. 2007

  e) Pridobljen OPPN za Blok 6-pomemben pogoj za graditev  24. 9. 2007
  f) Podpis pogodbe z EIB za 350 mio EUR 27. 9. 2007
  g) Plačilo rezervacijske pogodbe za GTO - 25mio EUR 18. 10. 2007
Obdobje med rezervacijsko pogodbo in podpisom glavne pogodbe 18. 10. 2007 – 27. 6. 2008
a) Podpis pogodbe za Napravo za razžveplanje dimnih plinov za blok 6 
 s konzorcijem Rudis Esotech Engineering Doberšek 22. 6. 2009
b) Mnogo usklajevanj tehnika, tehnologija, pravo, komerciala
c) Soglasje NS HSE za podpis starševske garancije HSE za pogodbe GTO 12. 6. 2008
d) Pridobljen OPPN za Hladilni stolp (pridobljen še zadnji prostorski načrt) 19. 6. 2008
e) Soglasje NS TEŠ za podpis pogodbe 26. 6. 2008
f) Podpis pogodbe za GTO TEŠ - Alstom P. Centrales in Alstom P. Systems 27. 6. 2008
Obdobje med podpisom pogodbe in definiranjem končne cene  7. 6. 2008 – 31. 8. 2009
a) Mnogo usklajevanj tehnika, tehnologija, pravo, komerciala
b) Uskladitev končne cene 694,9 mioEUR 31. 8. 2009
c) NS TEŠ seznanjen z rezultati pogajanj 15. 9. 2009
Obdobje od definiranja končne cene do start date 31. 8. 2009 - 3. 12. 2009
a) Nastop novega vodstva HSE 15. 9. 2009
b) Soglasje NS HSE za podpis starševske garancije k pogodbi za GTO 19. 10. 2009
c) Soglasje NS TEŠ za podpis aneksa 19. 10. 2009
d) Podpis aneksa 19. 10. 2009
e) Podpis pogodbe o Aktivnem nadzoru 25. 11. 2009
f) Podpis starševske garancije s strani HSE 25. 11. 2009
g) Dokapitalizacija TEŠ-a v višini 85 mio EUR 30. 11. 2009
h) Plačilo avansa za GTO Alstomu 2. 12. 2009
i) Start date-Začetek veljavnosti pogodbe za GTO 3. 12. 2009
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Izvedba projekta od 3. 12. 2009 naprej
a) Podpis pogodbe za Hladilni sistem s konzorcijem Rudis & SPX 16. 2. 2010
b) Podpis pogodbe s HSE Invest d.o.o. za izdelavo 
 projektne dokumentacije 17. 2. 2010
c) Sklep Vlade RS o ponovnem pogajanju za GTO 18. 3. 2010
d) Začetek rušenja hladilnih stolpov 1-3  24. 3. 2010
e) Podpis pogodbe z EIB 22. 4. 2010
f) Podpis pogodbe z RGP d.o.o. ureditev brežine in platojev 17. 6. 2010
g) Pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev brežin in platojev 5. 7. 2010
h) Zaključena priprava PGD B6 dokumentacije 31. 7. 2010
i) Oddana vloga na MOP za gradbeno dovoljenje za hladilni sistem 3 . 9. 2010
j) Zaključek rušenja hladilnih stolpov 1-3 31. 10. 2010
k) Zaključena revizija dokumentacije PGB B6 31. 10. 2010
l) Podpis garancijske pogodbe s petimi bankami 24. 11. 2010 
m) Oddana vloga na MOP za gradbeno dovoljenje GTO B6 28. 12. 2010
n) Končno soglasje MF za kredit EBRD 200 mio EUR 31. 12. 2010
o) Podpisana kreditna pogodba z EBRD v vrednosti 200 mio EUR 12. 1. 2011
p) Objavljen razpis za gradbena dela za GTO 21. 1. 2011
q) Okoljevarstveno dovoljenje izdano s strani MOP 16. 2. 2011
r) Črpanje kredita EIB v vrednosti 110 mio EUR  17. 2. 2011
s) Gradbeno dovoljenje za hladilni stolp bloka 6 izdano s strani MOP  16. 3. 2011
t) Gradbeno dovoljenje za blok 6 izdano s strani MOP 16. 3. 2011
u) Začetek gradbenih del na HS 22. 3. 2011 
v) Podpisana pogodba o zavarovanju izgradnje bloka 6  9. 4. 2011
w) Podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del za glavni 
 pogonski objekt  12. 4. 2011
x) Začetek gradbenih del na GTO 20. 4. 2011
y) Črpanje prve tranše kredita EBRD v skupni vrednosti 82,5 mio EUR 1. 6. 2011
z) Objavljen razpis za transport premoga 10. 8. 2011
aa) Novelacija investicijskega programa Bloka 6 – revizija 4  18. 8. 2011
bb) Zavrnitev Zakona o poroštvu s strani Državnega zbora RS 5. 10. 2011
cc) Objava razpisa za GIS stikališče, pripravo vode ter drugi 
 razpis za transport premoga december 2011

9 .1 .6  Podroben opis  postopk ov in  akt ivnost i

9 .1 .6 .1  I nvest ic i j sk i  program

Odločitev o gradnji nadomestnega 600 MW bloka 6 iz ekološkega vidika pomeni nadaljeva-
nje ekološke sanacije, ki jo je TEŠ z veliko skrbjo za okolje pričel že v letu 1983.

Po sprejetem strateškem razvojnem načrtu TEŠ junija 2004, bo blok 6 s 600 MW postopo-
ma nadomestil tehnološko zastarele in ekonomsko nerentabilne bloke 1, 2, 3, 4 in 5. Gre za 
nacionalno pomemben projekt, ki je uvrščen v Resolucijo Nacionalnega energetskega pro-
grama in v Resolucijo o nacionalnih in razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023, ki ga je 
vlada sprejela 12. oktobra 2006, novelirala pa v letu 2008. Spomladi 2009 pa je bil uvrščen 
tudi v Zeleno knjigo. 

Na osnovi sprejetega razvojnega načrta smo pričeli z zbiranjem potrebne investicijske do-
kumentacije. Tako so bili izdelani naslednji dokumenti: 
• predinvesticijska študija: Postavitev bloka 6 v TEŠ, april 2005;
• dokument identifikacije investicijskega projekta, maj 2005;
• študija Vidiki vključitve bloka 6 TEŠ v elektroenergetski sistem Slovenije, junij 2005. 

Predinvesticijska zasnova je bila predstavljena na strateški konferenci HSE septembra 2005, 
na kateri je bil projekt izgradnje bloka 6 TEŠ uvrščen med prednostne projekte skupine HSE. 
Vse navedeno je bilo podlaga za izdelavo investicijskega programa za nadomestni energet-
ski objekt imenovan Blok 6 TEŠ. 

Vse našteto je bila podlaga za izdelavo investicijskega programa za nov energetski objekt 
imenovan Blok 6 TEŠ. Investicijski program je bil sestavljen v skladu z dogovorom z vod-
stvom HSE za objekt moči 520 MW, kljub izračunani teoretični minimalni moči bloka 600 
MW. Dogovor z vodstvom HSE je bil, da se posebna strokovna komisija opredeli do moči 
bloka 6. 

Poslovodstvo Termoelektrarne Šoštanj je s sklepom dne 31. 1. 2006 imenovalo strokovno komi-
sijo za pregled in oceno investicijske dokumentacije v sestavi: Tomaž Babič, dr. Maks Babuder, 
dr. Ferdinand Gubina, Ivan Iveta, dr. France Križanič, dr. Peter Novak, dr. Janez Oman, Irena 
Stare, dr. Matija Tuma, dr. Jože Voršič, mag. Djordje Žebeljan in dr. Franc Žlahtič. Imenova-
na strokovna komisija je ob široki in poglobljeni razpravi prišla do zaključka, da je potrebno 
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zgraditi objekt večje moči (650 - 800 MW), kot je predlaga-
no v investicijskem programu. Predlagan je bil objekt moči 
650 MW. Posledica teh razprav je bila izdelana nova študi-
ja, imenovana Primerjava investicije za blok moči 600 MW 
v primerjavi z blokom moči 520 ali 650 MW. 

Investicijski program (april 2006) je obravnaval postavitev 
bloka z izbrano tehnologijo prašne kurjave z nadkritičnimi 
parametri pare (270 bar, 600/610°C) v tako imenovani teh-
niki BoA (Betriebsoptimierte Anlagen) in z močjo 600 MW 
na sponkah generatorja.

Investicijski program je temeljil na:
• predinvesticijski študiji: Postavitev bloka 6 v TE Šoštanj, 

april 2005,
• dokumentu identifikacije investicijskega projekta, maj 

2005, 
• predinvesticijski zasnovi, julij 2005,
• idejnem projektu Blok 6 v TE Šoštanj, januar 2006,
• študiji: Vidiki vključitve bloka 6 TE Šoštanj v elektroe-

nergetski sistem Slovenije, ELEK, junij 2005,
• študiji: Konzeptstudie Referenzkraftwerk Nordrhein-

Westfalen, VGB PowerTech, februar 2004, 
• poročilu o vplivih na okolje, EIMV, november 2005,
• podatkih strokovnih služb Termoelektrarne Šoštanj, 
• podatkih in priporočilih firme STEAG,
• primerjava investicije za blok moči 600 MW v primerja-

vi z blokom moči 520 ali 650 MW, marec 2006.

Revizijo investicijskega programa je opravila tudi neodvi-
sna strokovna institucija STEAG iz Nemčije. 

Investitor je novembra 2006 objavil Periodično informa-
tivno obvestilo za izbiro sposobnih ponudnikov za doba-
vo glavne tehnološke opreme za blok 6 moči 600 MW. Na 
podlagi prejetih prijav je naročnik priznal sposobnost kan-

didatoma Alstom Power Centrales ter Siemens AG v kon-
zorciju s Hitachi Power Europe in Siemens Ljubljana. Apri-
la 2007 je naročnik obema kandidatoma poslal razpisno 
dokumentacijo za dobavo in montažo glavne tehnolo-
ške opreme. Naročnik je prejeti ponudbi ovrednotil in kot 
ustrezno ocenil ponudbo podjetja Alstom, ki je bila podla-
ga za izdelavo novelacije IP (rev. 1, september 2007).

Glavni razlogi za novelacijo investicijskega programa so bili:
• spremembe časovnega programa izvedbe del,
• povečanja predračunske vrednosti objekta,
• spremenjene strukture in pogoji financiranja.

Noveliran investicijski program (revizija 2, marec 2009) je 
obravnaval postavitev bloka z izbrano tehnologijo prašne 
kurjave z nadkritičnimi parametri pare (270 bar, 600/610°C), 
v tako imenovani tehniki BoA (Betriebsoptimierte Anlagen) 
in z močjo 600 MW na sponkah generatorja.

Glavni razlogi za novelacijo investicijskega programa so 
bili:
• podražitev glavne tehnološke opreme,
• prestavitev roka izvajanja in zaključka del (spremem-

ba vrednosti gradbenih objektov, sprememba v obse-
gu opreme po paketih, spremenjeni pogoji financira-
nja in posledično stroški financiranja).

Razlogi za sprejem Noveliranega investicijskega programa 
(revizija 3, oktober 2009) so bili: 
• sprememba investicijske vrednosti,
• znižanje pogodbene vrednosti glavne tehnološke 

opreme bloka 6,
• znižanje vrednosti za napravo za razžveplanje dimnih 

plinov bloka 6,
• sprememba načina evakuacije električne energije,

• povečanje predvidene prodajne cene električne ener-
gije iz 70 EUR/MWh na 71,5 EUR/MWh,

• vključitev celotnih stroškov emisijskih kuponov za emi-
sije CO

2
 po letu 2012,

• skrajšanje gradnje s 63 mesecev na 60 mesecev,
• sprememba stroškov financiranja v času gradnje na 

osnovi spremenjenih izhodišč v zvezi s strukturo in di-
namiko virov financiranja.

Zaradi spremenjenih virov financiranja je bil k NIP, rev. 3, v 
novembru 2009 pripravljen še dodatek 1.

V avgustu 2011 je TEŠ sprejel Noveliran investicijski pro-
gram (rev. 4) zaradi:
• realna ocenitev stroškov pogodbe za dobavo glavne 

tehnološke opreme,
• sprememba vrednosti gradbenih objektov,
• sprememba v obsegu opreme po paketih,
• spremenjeni pogoji financiranja in posledično stroški 

financiranja,
• vključitev stroškov razgradnje vseh enot v ekonomiko 

projekta,
• podrobnejša opredelitev vseh parametrov premoga in
• uresničitev sklepov vlade.

9 .1 .6 .2  Postopk i  za  umest i tev 
invest ic i je  v  energetsk i  s i s tem in  v 
prostor

Vzporedno s pripravo in obravnavo investicijske dokumen-
tacije so potekali še drugi postopki, ki so potrebni za ume-
stitev načrtovane investicije v energetski sistem in v pro-
stor. Tako je bila septembra 2005, na podlagi predinvesti-
cijske zasnove in ostalih potrebnih dokumentov, oddana 
vloga za izdajo energetskega dovoljenja. Ministrstvo je z 
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odločbo št. 360-49/2005-8 z dne 23. 11. 2005 izdalo ener-
getsko dovoljenje za energetski objekt moči 500 MW. Upo-
števaje nova dejstva, ki so bila posledica noveliranega in-
vesticijskega programa, je bilo to energetsko dovoljenje z 
odločbo št. 360-49/2005-16 z dne 21. 05. 2006 spremenje-
no tako, da se le-to sedaj glasi na energetski objekt moči 
600 MW. 

Za umestitev obravnavanega energetskega objekta v pro-
stor je bilo potrebno sprejeti tudi ustrezne prostorske akte. 
Dne 13. 10. 2006 je bil med Ministrstvom za okolje in pro-
stor, Ministrstvom za gospodarstvo, Občino Šoštanj in Ter-
moelektrarno Šoštanj d.o.o. sprejet Dogovor o pripravi, 
sprejemu in financiranju priprave občinskega lokacijskega 
načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter stro-
kovnih podlag za blok 6 TEŠ.  

V UL RS št. 126/2006 z dne 7. 12. 2006 sta bila objavljena 
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za pro-
storske ureditve skupnega pomena za blok 6 TEŠ s spre-
mljajočimi objekti in Program priprave občinskega lokacij-
skega načrta  za prostorske ureditve skupnega pomena za  
blok 6 TEŠ za hladilni stolp in dimnik bloka 6 TEŠ. 

Postopka za oba lokacijska načrta sta tekla po novem Za-
konu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki je stopil v ve-
ljavo 28. 4. 2007. 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
prostorsko ureditev skupnega pomena za blok 6 TEŠ s 
spremljajočimi objekti, je bil sprejet na Svetu občine Šo-
štanj na 7. redni seji, dne 24. septembra 2007 (objavljen v 
UL RS št. 88/07 z dne 28. 9. 2007).

Na svoji 15. redni seji, dne 19. 6. 2008, pa je Svet občine Šo-
štanj sprejel odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za ureditev skupnega pomena za hladilni stolp in 
dimnik bloka 6 TEŠ.

V zvezi s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja je 
bil dosežen pomemben mejnik, saj je bilo dne 11. 11. 2009 
pridobljeno Okoljevarstveno soglasje za Blok 6, okoljevar-
stveno dovoljenje pa je bilo izdano 16. 2. 2011, nato sta bili 
16. 3. 2011 izdani tudi gradbeni dovoljenji za Glavni tehno-
loški objekt in hladilni sistem.

9 .1 .6 .3  Postopk i ,  potrebni  za 
dobavo opreme in  s tor i tev

V UL EU št. 2006/S 192-204488 z dne 7. 10. 2006 je bil ob-
javljen razpis – Periodično informativno obvestilo za izbi-
ro sposobnih ponudnikov za dobavo glavne tehnološke 
opreme GTO za blok 6 moči 600 MW. Zanimanje je izkaza-
lo 16 zainteresiranih ponudnikov. Ustrezni prijavi sta odda-
la dva ponudnika, obema je bila s sklepom dne 8. 12. 2006 
priznana sposobnost za dobavo glavne tehnološke opre-
me za blok 6 TEŠ. Dne 12. 4. 2007 je bila obema ponudni-
koma poslana razpisna dokumentacija za dobavo GTO. Na 
osnovi odziva ponudnikov, saj sta oba ponudnika zahteva-
la podpis rezervacijske pogodbe in plačilo rezervacijske-
ga zneska, je bila 14. 6. 2007 poslana dopolnitev razpisne 
dokumentacije za podpis rezervacijske pogodbe. S temi 
spremembami je bila seznanjena Projektna skupina Blok 6, 
imenovana s strani Službe za razvoj pri Vladi RS (imenova-
na krajše »Vladna Komisija«) in sprejela sklep o nadaljeva-
nju izbora dobavitelja opreme za GTO. Prav tako je bil se-
znanjen in potrdil nadaljevanje NS TEŠ in NS HSE. Za tem je 
bil v mesecu avgustu opravljen izbor najugodnejšega po-
nudnika.

Za tem je bila dne 19. 9. 2007 podpisana rezervacijska po-
godba s podjetjem Alstom Power Centrales. Na osnovi te 

pogodbe je bila plačana rezervacija, vendar za tem, ko je 
bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za blok 6 
TEŠ s spremljajočimi objekti in za tem, ko je bila podpisana 
kreditna pogodba z EIB za 350 mio EUR. 

V času od podpisa rezervacijske pogodbe do podpisa glav-
ne pogodbe je bilo opravljenih mnogo usklajevalnih se-
stankov, na katerih so se usklajevali in podrobno definirali 
tako tehnični kot tudi komercialni pogoji za dobavo GTO. Z 
vsemi dogajanji so bili sprotno seznanjeni:  
• Projektna skupina Blok 6, imenovana s strani Službe 

Vlade RS za razvoj,
• nadzorni svet TEŠ in 
• nadzorni svet HSE.

Na podlagi soglasja NS TEŠ k podpisu pogodbe za GTO 
je bila 27. 6. 2008 podpisana pogodba za dobavo glavne 
tehnološke opreme med TEŠ in konzorcijem Alstom Po-
wer Centrals s.a. (Francija) in Alstom Power Systems GmbH 
(Nemčija).

V podpisani pogodbi je natančno določeno, da se tehnič-
ni detajli dokončno uskladijo do 31. 8. 2009, takrat se do-
loči tudi končna cena GTO, s tem, da ima TEŠ kot investitor 
oz. naročnik pravico ponovnega pogajanja o ceni GTO. To 
je bilo tudi storjeno. Oprema je bila podrobno definirana, 
končna cena pa je bila s pogajanji znižana, prav tako pa je 
bilo doseženo skrajšanje roka izvedbe za 3 mesece. Pogod-
ba je stopila v veljavo s plačilom prvega obroka, kar je bilo 
izvedeno 3. 12. 2009. 

V Uradnem listu EU št. 2008/S48-066689 z dne 8. 3. 2008 
je bil objavljen kvalifikacijski razpis – Obvestilo o obstoju 
kvalifikacijskega sistema z naslovom “Izbira sposobnih po-
nudnikov za dobavo naprave za razžveplanje dimnih pli-
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nov (RDP) za blok 6 moči 600 MW” v TE Šoštanj. Prijave so 
na predpisan način in v predpisanem roku oddali štirje po-
nudniki, katerim je bila s sklepom dne 12. 8. 2008 priznana 
sposobnost za dobavo naprave za RDP. Ponudbo sta posla-
la dva ponudnika, h katerima je bila skupaj s sklepom po-
slana tudi razpisna dokumentacija za dobavo RDP. Z vse-
mi kvalificiranimi ponudniki so potekala usklajevanja in 
pogajanja o tehničnih in komercialnih pogojih, na podlagi 
katerih je bil izbran najugodnejši ponudnik (konzorcij Ru-
dis-Esotech-Engineering Doberšek), s katerim je bila 22. 6. 
2009 podpisana pogodba. Z izvajalcem za dobavo naprave 
za RDP potekajo vse aktivnosti v skladu s pogodbo in ter-
minskim planom. Te aktivnosti se spremljajo in usklajujejo 
na rednih koordinacijskih sestankih. 

25. 11. 2009 je bila med HSE in TEŠ podpisana Pogodba o 
izvajanju aktivnega nadzora projekta Blok 6 moči 600 MW 
v TEŠ. Podpisana pogodba je bil s strani HSE pogoj za do-
kapitalizacijo TEŠ-a v vrednosti 85.458.800,00 EUR. S tem 
dokapitalizacijskim vložkom je investitor TEŠ, s soglasjem 
NS TEŠ, plačal prvi obrok dobavitelju GTO in s tem je po-
stala veljavna pogodba (Start date) med TEŠ - Alstom Po-
wer Centrals - Alstom Power Systems. Z veljavnostjo po-
godbe so se začeli realizirati tudi pogodbeni členi, kot je 
izdelava podrobnih načrtov, potrebnih za pridobitev grad-
benega dovoljenja, eskalacijski izračuni, terminski roki itd. 
Kot »Start Date« se šteje 3. 12. 2009. Tako je bil v terminu od 
15. do 17. 12. 2009 opravljen t.i. »kick-off meeting« z Alsto-
mom, kjer so bile dogovorjene nadaljnje aktivnosti. 

11. 11. 2009 je bil v Uradnem listu EU št. 2009/S 217-313562 
objavljen razpis – Obvestilo o naročilu – gospodarske jav-
ne službe z naslovom “Hladilni sistem bloka 6 v TE Šo-
štanj”. Rok za oddajo ponudb je bil 21. 12. 2009. Prispele so 
4 ponudbe. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom je bila 
podpisana 16. 2. 2010. Gradnja hladilnega stolpa se je za-

čela praktično takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja 
oziroma 22. 3. 2011.

Glede izvedbe pripravljalnih del je v letu 2010 potekal iz-
bor najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradbenih del 
za ureditev zahodnega uvoznega platoja v TEŠ. Z najugo-
dnejšim ponudnikom, podjetjem Primorje d.d., je bila pod-
pisana pogodba. Gradbeno dovoljenje je bilo pridoblje-
no. V sklopu pripravljalnih del je bilo predvideno tudi ruše-
nje hladilnih stolpov blokov 1-3, ki se je pričelo konec maja 
2010. Rušenje hladilnih stolpov 1-3 se je začelo 24. 5. 2010 
in je potekalo z drobljenjem in rezanjem armiranega beto-
na. Hladilna stolpa in stara upravna stavba so bili porušeni 
do 31. 10. 2010.

Razpis za preostala pripravljalna gradbena dela (ureditev 
brežine in platoja za hladilni stolp in transformatorje), je bil 
objavljen 25. februarja 2010 v UL EU št. 2010/S 39-057681. 
Za izvedbo del je bila izbrana družba RGP d.o.o. iz Velenja, 
pogodba pa sklenjena 17. junija 2010. Gradbeno dovolje-
nje je bilo pridobljeno 5. julija 2010, dela so se zaključila ju-
nija 2011.

V letu 2009 je potekala zaključna faza izbora za izbiro izde-
lovalca projektne dokumentacije za Blok 6 (PGD + PZI). Z 
najugodnejšim ponudnikom, podjetjem HSE Invest d.o.o., 
je bila podpisana pogodba 17. 2. 2010. PGD B6 dokumenta-
cija je bila predana 31. 7. 2010, do konca oktobra 2010 pa je 
potekala revizija projektne dokumentacije. Na MOP je bila 
28. 12. 2010 vložena zahteva za izdajo gradbenega dovolje-
nja, dovoljenje pa je bilo izdano 16. 3. 2011.

Po prejemu »No Objection Letter to Tender documents« s 
strani EBRD (14. 1. 2011), je bil 18. 1. 2011 na spletni stra-
ni TEŠ in EBRD objavljen razpis za gradbena dela za glav-
ni tehnološki objekt bloka 6 (Civil Works for Main Techno-

logical Plant of Unit 6). Razpis je bil 21. 1. 2011 objavljen 
tudi v Evropskem uradnem listu - TED-u (Tenders Electro-
nic Daily). Prvotni rok za oddajo ponudb je bil 4. 3. 2011, z 
Dodatkom k razpisni dokumentaciji se je prestavil na 14. 
3. 2011. TEŠ je do roka prejel 8 ponudb za izvedbo del. Kot 
najugodnejši ponudnik je bil v skladu z naročnikovimi (TEŠ 
in EBRD) pravili izbran ponudnik Primorje d.d., s katerim je 
bila pogodba podpisana dne 12. 4. 2011.

Po prejemu »No Objection Letter to Tender documents« 
s strani EBRD (3. 8. 2011) je bil 8. 8. 2011 na spletni strani 
TEŠ in EBRD objavljen razpis za transport premoga (CT-
Coal Transport System). Razpis je bil 10. 8. 2011 objavljen 
tudi v Evropskem uradnem listu - TED-u (Tenders Electro-
nic Daily). Rok za oddajo ponudb je bil 22. 9. 2011. TEŠ je 
do roka prejel 2 ponudbi za izvedbo del. Razpis je bil 6. 12. 
2011 preklican. 

Po prejemu »No Objection Letter to Tender documents« s 
strani EBRD (19. 12. 2011) je bil 21. 12. 2011 na spletni stra-
ni TEŠ in EBRD objavljen drug razpis za transport premo-
ga (CT-Coal Transport System). Razpis je bil 22.12.2011 ob-
javljen tudi v Evropskem uradnem listu - TED-u (Tenders 
Electronic Daily). Prvotni rok za oddajo ponudb je bil 6. 2. 
2012 in se je z Dodatkom k razpisni dokumentaciji prestavil 
na 13. 2. 2012. TEŠ je do roka prejel 3 ponudbe. 

Po prejemu »No Objection Letter to Tender documents« s 
strani EBRD (14. 12. 2011) je bil 20. 12. 2011 na spletni stra-
ni TEŠ in EBRD objavljen razpis za pripravo vode (WT-Water 
Treatment System). Razpis je bil 23. 12. 2011 objavljen tudi 
v Evropskem uradnem listu - TED-u (Tenders Electronic 
Daily). Prvotni rok za oddajo ponudb je bil 3. 2. 2012 in se 
je z Dodatkom k razpisni dokumentaciji prestavil na 17. 2. 
2012 ter naknadno z novim Dodatkom k razpisni dokumen-
taciji prestavil na 1. 3. 2012. TEŠ je do roka prejel 2 ponudbi. 
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Po prejemu »No Objection Letter to Tender documents« s 
strani EBRD (19. 12. 2011) je bil 20. 12. 2011 na spletni strani 
TEŠ in EBRD objavljen razpis za GIS Stikališče (GIS-GIS Swit-
chyard). Razpis je bil 23. 12. 2011 objavljen tudi v Evrop-
skem uradnem listu - TED-u (Tenders Electronic Daily). Pr-
votni rok za oddajo ponudb je bil 3. 2. 2012, ki se je z Dodat-
kom k razpisni dokumentaciji prestavil na 17. 2. 2012 ter na-
knadno z novim Dodatkom k razpisni dokumentaciji pre-
stavil na 2. 3. 2012. TEŠ je do roka prejel 3 ponudbe. Razpis 
je bil 13. 4. 2012 preklican.  

9 .1 .7  Financi ranje  pro jekta

Financiranje projekta je predvideno v kombinaciji lastni-
ških in dolžniških virov financiranja. Lastniški viri so načr-
tovani kot kombinacija lastnih virov TEŠ (dobiček in prosta 
amortizacija) in dokapitalizacija obvladujoče družbe HSE 
d.o.o.. Za financiranje investicije je HSE d.o.o. že nakazala 
130,3 mio EUR dokapitalizacije. Dolžniški kapital je načrto-
van v obliki dolgoročnih kreditov. Aprila 2010 je bila podpi-
sana pogodba z EIB za 440 mio EUR in aneks k pogodbi iz 
leta 2007, s katerim je bil znesek kredita znižan iz 350 mio 
EUR na 110 mio EUR. Vezano na problematiko statusa dr-
žavnih pomoči je načrtovano, da bo država izdala državno 
poroštvo za 440 mio EUR kredita, za 110 mio EUR kredita 

pa bo investitor banki predložil  bančno garancijo. Garan-
cijska pogodba je bila sklenjena 24. 11. 2010 s petimi ban-
kami garantkami. Konec januarja 2011 so bili izpolnjeni vsi 
pogoji za črpanje kredita in 17. februarja 2011 je EIB naka-
zal 110 mio kredita. 

V januarju 2011 je bila sklenjena finančna pogodba z EBRD 
banko za 200 mio EUR, prva tranša kredita EBRD v vredno-
sti 82,5 mio EUR pa je bila črpana 1. 6. 2011. Zaradi pad-
ca vlade RS in posledične umaknitve zakona o poroštvu 
za kredit EIB iz procedure je TEŠ pristopil k premostitvene-
mu financiranju projekta nadomestnega bloka 6 za obdo-
bje, ko naj bi nova vlada potrdila in izdala zakon o poroštvu 
za kredit EIB. Premostitveno financiranje je dogovorjeno v 
obliki kratkoročnega financiranja s strani HSE in v obliki od-
loga plačil dobavitelja glavne tehnološke opreme za blok 
6 - Alstoma.   
 Šoštanj, junij 2012
 Namestnik direktorja projekta TEŠ6
 Branko Debeljak
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Energijo ustvarjamo ljudje s svojim delovanjem in mišljenjem.
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10 VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST
10.1 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

10 .1 .1  S is tem varnost i  in 
zdrav ja  pr i  de lu  O H S A S  18001

Z namenom izboljšanja stopnje varnosti in zdravja pri delu 
v TE Šoštanj smo v letu 2011 izdelali 3 nove programe VZD, 
in sicer:

- SLUŽBA VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE  
VARNOSTI: 1 program

1. Ureditev prostorov kuhinje in menze s sistemom aktivne 
požarne zaščite – sistem za javljanje požara.

- SEKTOR TEHNIKA IN VZDRŽEVANJE: 2 programa

1. Ureditev varnostne razsvetljave v objektih TEŠ.

2. Ureditev aktivne požarne zaščite – naprave za odvod 
dima in toplote (požarna okna) v 110 kV stikališču.

V programih so bili določeni roki za izvedbo posameznih 
nalog, okvirna finančna sredstva, ki so za realizacijo nalog 
potrebna in odgovorne osebe.

V letu 2011 je bilo skupaj aktivnih 9 programov, ki so bili iz-
delani v letih 2008, 2009, 2010 in 2011.

Izvedena je bila presoja s strani zunanjih presojevalcev, ki 
niso imeli večjih pripomb na izvajanje in upoštevanje zah-
tev standarda OHSAS 18001 v TE Šoštanj. Nekaj njihovih 
priporočil smo z raznimi ukrepi realizirali.

10 .1 .2  I z java  o  varnost i  z 
oceno t veganja

V letu 2011 se je izvajalo redno ažuriranje in prilagajanje Iz-
jave o varnosti z oceno tveganja dejanskemu stanju v pod-
jetju.

Končana je bila druga revizija ocene tveganja, skozi kate-
ro so bili temeljito pregledani obstoječi podatki in upošte-
vane vse spremembe in najnovejše ugotovitve na podro-
čju varnosti in zdravja pri delu. Nova revizija je začela ve-
ljati s 1. 10. 2011.

Za vse spremembe se zaradi lažje sledljivosti sproti vodi 
»Evidenca sprememb ocene tveganja«, iz katere so razvi-
dni vzrok za spremembo, vrsta spremembe, datum spre-
membe in predvideni ukrepi.

10 .1 .3  Sk lepanje  sporazumov 
o skupnih uk repih  za 
zagotav l jan je  varnost i  in 
zdrav ja  pr i  de lu  na  skupnem 
delov išču z  zunanj imi  i z va ja lc i

V letu 2011 so bile zaradi remontnih del na bloku 5 zelo po-
večane aktivnosti v zvezi z urejanjem dokumentacije za de-
lavce zunanjih izvajalcev. Tako je bilo zaradi rednih vzdrže-
valnih del, predvsem pa zaradi remontnih del, zelo pove-
čano število zunanjih izvajalcev, ki so opravljali razna dela 
v TE Šoštanj. 

Skladno s 25. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu 
(Ur. list RS, št. 56/99 in 64/01), je bilo sklenjenih 180 novih 
Sporazumov o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu na skupnem delovišču.

Hkrati s sklepanjem sporazumov se je od vseh zunanjih iz-
vajalcev zahtevala tudi ustrezna dokumentacija za njihove 
delavce, ki opravljajo delo na območju TE Šoštanj.

Za vsakega delavca se zahteva veljavno:
• pogodbo o zaposlitvi,
• socialno, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zava-

rovanje, 
• zavarovanje za primer poškodbe pri delu,
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• dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja var-
stva pri delu in varstva pred požarom,

• dokazilo o zdravstveni sposobnosti delavca za delo, ki 
ga opravlja,

• delovno dovoljenje za državljane držav, ki niso članice 
Evropske unije.

Zunanjih izvajalci ustreznost omenjene dokumentacije po-
trdijo z izjavo, ki jo z njihove strani podpiše pooblaščena 
oseba.

10 .1 .4  Per iodične mer i t ve 
mik rok l ime,  osvet l jenost i , 
hrupa ter  k emi jsk ih  šk odl j ivost i 
na  delovnih  mest ih

Nadaljevali smo z izvajanjem periodičnih meritev mikrokli-
me, osvetljenosti in hrupa na delovnih mestih. Meritve so 
bile izvedene na naslednjih lokacijah: 
• DELAVNICE; 12 lokacij (hrup); 28 lokacij (razsvetljava); 

28 lokacij (mikroklima);
• PRIPRAVA VODE; 11 lokacij (hrup); 11 lokacij (razsvetlja-

va) ; 11 lokacij (mikroklima).

• KISIKARNA IN VODIKARNA; 2 lokaciji (hrup); 2 lokaciji 
(razsvetljava); 2 lokaciji (mikroklima);

• SKLADIŠČA; 3 lokacije (hrup); 7 lokacij (razsvetljava); 7 
lokacij (mikroklima);

• KUHINJA Z MENZO; 2 lokaciji (hrup); 6 lokacij (razsve-
tljava); 6 lokaciji (mikroklima); 

• TRANSPORT PREMOGA; 13 lokacij (hrup); 12 lokacij 
(razsvetljava); 12 lokacij (mikroklima);

• STAVBA PRIUČEVANJA; 2 lokaciji (razsvetljava); 2 loka-
ciji (mikroklima);

• UPRAVNA STAVBA; 11 lokacij (razsvetljava); 11 lokacij 
(mikroklima).

10.2  VARSTVO PRI DELU

10 .2 .1   I zobraževanje  in 
usposabl janje  s  področja 
varnost i  in  zdrav ja  pr i  de lu  ter 
požarnega varst va

V letu 2011 je bil za 20 novo sprejetih delavcev in 13 pri-
pravnikov, 10 študentov ter 6 dijakov organiziran uvajal-
ni seminar, na katerem so bili seznanjeni z osnovami var-
stva pri delu in požarnega varstva, osnovami varnega dela 
na njihovem delovnem mestu, pravicami, ki jih uživajo ob 
sklenitvi delovnega razmerja ter dolžnostmi, ki jih morajo 
pri opravljanju svojega dela upoštevati. 

Delavci so dobili predpisana osebna varovalna sredstva, do 
katerih so upravičeni in jih na svojem delovnem mestu po-
trebujejo.

Za 18 delavcev - upravljavcev energetskih naprav, ki so bili 
premeščeni na različna delovna mesta znotraj TEŠ, je bilo 
opravljeno usposabljanje iz varstva pri delu in požarne var-
nosti.

Usposabljanje je bilo izvedeno tudi za 11 delavcev zunanjih 
izvajalcev, ki upravljajo z energetskimi napravami TEŠ.

10 .2 .2   Zdravst veno varst vo 

V letu 2011 je bila z Medicino dela Velenje obnovljena po-
godba, s katero se zagotovi, da naloge zdravstvenega var-
stva pri delu opravlja pooblaščen zdravnik medicine dela.

Na Medicini dela v Velenju so v letu 2011 skladno s Pra-
vilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev 
(Ur.list. RS, št. 87/02 ), opravili usmerjeni obdobni in drugi 
usmerjeni kontrolni preventivni zdravstveni pregled za 16 
delavcev in sicer:
• vzdrževanje - 8 oseb,
• obratovanje - 6 oseb,
• elektro služba - 1 oseba,
• strojna služba - 1 oseba.



b
il
TE

Š
 
2
0
1
1
 
|
 
2
0
6

Iz kontrolnih zdravniških spričeval z oceno izpolnjevanja 
posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerje-
nem obdobnem preventivnem zdravniškem pregledu je 
razvidno, da pri večini delavcev, ki izpolnjujejo posebne 
zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto s časov-
nimi in drugimi omejitvami bistvenih zdravstvenih izbolj-
šav ni opaziti.

10 .2 .3   Nezgode pr i  de lu

Pri opravljanju dela vedno obstajajo tveganja in nevarno-
sti, ki lahko povzročijo poškodbe pri delu. V letu 2011 se je 
v Termoelektrarni Šoštanj zgodilo 12 delovnih nezgod pri 
delu in sicer v naslednjih organizacijskih enotah:

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 7

10 Gradbeno vzdrževanje 0

11

Sektor obratovanje

Služba ekologije 0

12 Služba kontrole tehnoloških procesov 0

13 Izmena 0

14 Priprava vode 0

15 Blok 3 2

16 Blok 4 0

17 Blok 5 2

18 Transport premoga 0

19

Splošno kadrovski sektor

Kadrovska služba 0

20 Služba izobraževanja 0

21 Splošna služba 0

22 Podsektor menza 0
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Zap. št. Organizacijska enota Število poškodb

23

Ekonomski sektor

Služba kontrolinga 0

24 Komercialna služba 0

25 Finančna služba 0

26 Pot na delo in z dela 1

SKUPAJ    12

V Službi varstva pri delu in požarne varnosti vodimo pred-
pisano evidenco o prijavljenih nezgodah in analizah teh 
poškodb. Iz evidence je razvidno, da so poškodbe v letu 
2011 pretežno poškodbe mehanskega značaja - tri poškod-
be, štiri poškodbe so nastale zaradi nepravilnega dela, tri 

poškodbe so imele za posledico zvin noge, dve poškodbi 
sta nastali zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe zašči-
tnih sredstev pri delu in sicer zaščitnih očal ter zaščitne če-
lade. 

Iz grafičnega prikaza števila poškodb, ki zajema poškodbe 
za daljše obdobje je razvidno, da je število poškodb, ki so 
se zgodile v letu 2011 v primerjavi z letom 2010, v porastu .
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Mnenja o nezgodah pri delu in ob nastanku inva-
lidnosti

Za 11 delavcev je služba varstva pri delu in požarne varno-
sti na zahtevo zavarovalnic podala pisna mnenja o delov-
nih nezgodah, ki so se zgodila pri delu in v zvezi z delom.

Za delavce, ki so bili zaradi nastanka invalidnosti premešče-
ni na druga, za njih ustrezna delovna mesta, je bila pred-

hodno opravljena analiza delovnih mest z vidika ekoloških 
meritev in fizičnih obremenitev.

10 .2 .4   Osta le  dejavnost i

DERATIZACIJA IN DEZINSEKCIJA

V pomladnih mesecih, marcu in juniju je bila opravljena de-
ratizacija in dezinsekcija prostorov TEŠ.
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10.3 TEHNIČNO VARSTVO

10 .3 .1   Sevanja

NEIONIZIRAJOČA SEVANJA

Neionizirajoča sevanja so prisotna povsod v našem življenj-
skem in delovnem okolju. Poznamo neionizirajoča sevanja 
nizkih in visokih frekvenc. Viri EMS nizkih frekvenc so na-
prave za prenos in distribucijo električne energije ter vse 
naprave, ki jih uporabljamo: gospodinjske naprave, raču-
nalniki, varnostni sistemi, radijski in TV oddajniki, radar-
ji, bazne postaje operaterjev telefonije, mobilni telefoni in 
mikrovalovne pečice. Navedeni so glavni viri EMS visokih 
frekvenc. EMS je sevanje, ki pri uporabi ali obratovanju vira 
sevanja v njegovi bližini ali daljini povzroča elektromagne-
tno polje, ki predstavlja tveganje za škodljive učinke za člo-
veka in živo naravo. 

IONIZIRAJOČA SEVANJA

V glavnem skladišču smo odstranili javljalce požara. O od-
stranitvi smo obvestili Upravo za jedrsko varnost Republi-
ke Slovenije in Agencijo za sevalno dejavnost v Republiki 
Sloveniji.

10 .3 .2   Pregledi  tehnološk ih 
enot 

Služba varstva pri delu in požarne varnosti tedensko opra-
vlja preglede tehnoloških enot.

V letu 2011 je bilo opravljenih 50 pregledov na blokih 
1,2,3,4,5, Pripravi vode, Transportu premoga, RDP bl. 4 in 5., 
Plinskih turbinah, ki so zajemali:

• pregled mlinov in njim pripadajočih naprav,
• pregled odplava pepela,
• pregled bagerskih črpalk,
• pregled turbinskih naprav in njim pripadajočih naprav,
• pregled generatorjev in njim pripadajočih naprav,
• pregled presipnih mest na transportu premoga,
• pregled bunkerskih prostorov,
• pregled naprav v pripravi vode,
• pregled dvižnih naprav,
• pregled elektro prostorov,
• pregled transformatorskih prostorov,
• pregled stikališč,
• pregled AKU – baterijskih prostorov,
• pregled delovne dokumentacije,
• pregled delavnice, skladiščnih prostorov,
• pregled družbene prehrane,
• ter še vse druge pomanjkljivosti.

10.4  POŽARNA VARNOST

10 .4 .1   Požar i  v  TEŠ

V letu 2011 je bilo v Termoelektrarni Šoštanj sedem manjših 
požarov, ki so evidentirani in sicer: 
1. 21. 1. 2011 ob 17.00 uri - blok 5 pri dvojnem ležaju 

mlina 5 kota 0m,
2. 28. 2. 2011 ob 21.30 uri - blok 3 pri osovini rešetke 

kotla 2 kota 0 m,

3. 21. 2. 2011 ob 02.00 uri - blok 3 med iznašalnikom 
žlindre in mlinom 4 kota 4 m,

4. 6. 3. 2011 ob 10.30 uri - blok 5, mlin 5, kota 0 m,
5. 26. 4. 2011 ob 23.45 uri - blok 5 pri dvojnem ležaju 

mlina 1 kota 0 m,
6. 13. 6. 2011 ob 12.00 uri - transport premoga - kotlo-

vski bunkerji,

7. 14. 12. 2011 ob 16.57 uri - transport premoga - vi-
sokonapetostna celica BQ-10 kV za PE 27, odvod 
transformator CV01 1000kVA 10kV.

Vsi evidentirani manjši požari so bili hitro pogašeni s stra-
ni delavcev TEŠ. Za vsak požar je bilo s strani inženirja po-
dročja požarne varnosti izdelano poročilo o požaru (ANA-
LIZA POŽARA).
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10 .4 .2   S i s temi  za  jav l jan je 
požara

V TEŠ-u imamo sisteme javljanja požara oz. javljalnike po-
žara, ki so nameščeni v prostorih, kjer je povečana stopnja 
požarne nevarnosti. Informacije od javljalcev požara se zbi-
rajo v posamezne javljalne postaje in sicer:
• informacije iz blokov 1-3 se zbirajo v javljalni postaji 

NJVP 300, ki je nameščena v novi komandi blokov 1-3,
• informacije iz stikališča 110 kV se zbirajo v javljalni po-

staji 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 javljalni 
postaji NJVP 300, ki je nameščena v komandi bloka 4,

• informacije iz RDP bloka 4 se zbirajo v javljalni postaji 
NJVP 300, ki je nameščena v komandi bloka 4,

• informacije iz bloka 5 se zbirajo v javljalni postaji NJVP 
400, ki je nameščena v komandi bloka 5,

• informacije iz RDP bloka 5 se zbirajo v javljalni postaji 
NJVP 400, ki je nameščena v komandi bloka 5,

• informacije iz transporta premoga ter ZKV se zbirajo v 
javljalni postaji NJVP 400, ki je nameščena v komandi 
transporta premoga.

Naprave za javljanje požara redno servisira pooblaščena in-
stitucija ZARJA iz Kamnika. V letu 2011 so bile naprave za ja-
vljanje požara servisirane ŠTIRIKRAT in sicer: 
• v mesecu MARCU 2011,
• v mesecu JUNIJU 2011,
• v mesecu SEPTEMBRU 2011,
• v mesecu DECEMBRU 2011.

V letu 2011 so bile na bloku 5, RDP bloka 5 ter transpor-
tu premoga stare postaje NJVP 300 zamenjane z novejšimi  
NJVP 400, s čimer smo tudi obnovili celotne sisteme javlja-
nja požara na bloku 5, RDP bloka 5 ter transportu premo-
ga. Za navedene sisteme so bila pridobljena tudi potrdila o 
brezhibnem delovanju. 

10 .4 .3  H idrantno omrež je  v  TEŠ

Hidrantno omrežje v TE Šoštanj je bilo v letu 2011 pregle-
dano in preizkušeno DVAKRAT in sicer v mesecu MAJU in v 
mesecu NOVEMBRU. Pregledani in preizkušeni so bili vsi hi-
drantni priključki, tako zunanji kot notranji. Za vsak hidran-
tni 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 upo-
rabi različnih šob ročnika. Pregledi in preizkusi so bili opra-
vljeni s strani PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA iz 
Šoštanja.

10 .4 .4  Črpalk a  za  povečanje 
t lak a  v  h idrantnem omrež ju 

Črpalka za povečanje tlaka v hidrantnem omrežju se preiz-
kuša tedensko (vsak petek). Pri preizkusu sodelujejo:
• vodja priprave vode, 
• pooblaščen vzdrževalec elektro področja,
• inženir področja požarne varnosti ali gasilec. 

 

10 .4 .5  Pregled gas i ln ik ov v  TE 
Šoštanj

Gasilnike v TE Šoštanj je v letu 2011 pregledovalo PROSTO-
VOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ. Pregledanih je bilo 
cca. 640 gasilnikov.

10 .4 .6  Pregledi  tehnološk i 
enot  i z  požarne varnost i

Služba VPD in PV tedensko opravlja preglede tehnoloških 
enot iz stališča 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 sestanku služ-
be varstva pri delu. 

10 .4 .7  Gas i l sk e  va je  in  takt ičn i 
ogledi 

Z gasilci iz PGD Šoštanj ter PGD Lokovica imamo sklenjene 
letne pogodbe, s katerima si zagotavljamo uspešno izva-
janje storitev na področju požarne varnosti. Gasilci iz PGD 
Šoštanj in PGD Lokovica mesečno izvajajo operativno tak-
tične oglede za primere intervencije, če bi na določenih 
mestih prišlo do požara. Taktične oglede vodi inženir po-
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dročja požarne varnosti. Gasilci iz PGD Šoštanj ter PGD Lo-
kovica  po operativnem ogledu izdelajo poročilo o taktič-
nem 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 po-

žara.

V letu 2011 sta bili skupaj z gasilci iz PGD Šoštanj ter PGD 
Lokovica izvedeni dve večji gasilski vaji in sicer:
• V mesecu APRILU 2011 je bila večja gasilska vaja na 

objektu GIS 110 kV stikališču. V vaji je sodelovalo 46 ga-
silcev, vodja izmene v TEŠ, center za obveščanje 112, 
služba VPD, vajo je vodil inženir področja požarne var-
nosti.

• V mesecu OKTOBRU 2011 je bila večja gasilska vaja na 
objektu upravne zgradbe. V vaji je sodelovalo 75 gasil-
cev, vodja izmene v TEŠ, center za obveščanje 112, služ-
ba VPD, vajo je vodil inženir področja požarne varnosti.

V vajah so prikazani možni dostopi, napajanje gasilne vode 
iz cistern, lokacije mest, kjer se je možno priključiti na hi-
drantno omrežje, uporaba težke pene, zaščita posameznih 
kot objekta, odsesavanje dimnih plinov ipd. Po končanih 
vajah so bile opravljene tudi analize.

10 .4 .8  K omis i ja  za  pregled 
tehnološk ih  enot 

V letu 2011 se je komisija za pregled tehnološki enot v smi-
slu požarne varnosti in varnostno tehnične problematike 
sestala dvakrat. Pregledala je blok 5 in bloke 1-3. O ugo-
tovitvah so bili izdelani zapisniki, ki so bili obravnavani na 
tehničnem kolegiju.

11 Sistemi vodenja
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Vse kar nas obkroža, je energija; vsak predmet, oseba, 
beseda in celo misel je energija.
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11  Sistemi vodenja
V TEŠ imamo vzpostavljen integriran sistem vodenja, ki je sestavljen iz: 
• sistema vodenja kakovosti po zahtevah SIST ISO 9001:2008, od 5. 4. 2000, 
• sistema ravnanja z okoljem po zahtevah SIST EN ISO 14001:2004, od 25. 2. 2003, 
• sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah OHSAS 18001:2007, od 6. 7. 2005 in 
• sistem upravljanja varovanja informacij po zahtevah ISO/IEC 27001:2005, od 1. 9. 2009.

11.1  USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI VZPOSTAVLJENEGA SISTEMA VODENJA

Ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti vzpostavljenega 
sistema vodenja poteka z integriranimi notranjimi preso-
jami, zunanjimi presojami certifikacijskega organa, neod-
visnih pregledov pooblaščenih inštitucij in preko dosega-
nja planiranih ciljev. Zunanja presoja je potekala v mesecu 
maju 2011 in je bila integrirana po vseh štirih standardih. 

Zunanji presojevalci so ocenili, da je presojani sistem vode-
nja zlasti z ozirom na:

• obseg in politiko,
• prepoznavanje in redno spremljanje / vrednotenje tve-

ganj (ki ogrožajo kupce, varnost informacij, varnost 
okolja, varnost in zdravje zaposlenih), varnostnih vidi-
kov organizacije ter pravnih ali zakonskih zahtev,

• kvalifikacije, izkušnje in kompetence zaposlenih, ki so 
vezane na sistem vodenja,

• izbrane in vpeljane varnostne kontrole,

• aktivnosti za seznanjanje zaposlenih o sistemu vode-
nja,

• izvajanje notranjih presoj in vodstvenih pregledov,
• zagotavljanje procesa nenehnih izboljšav

učinkovit in da so podane osnove, ki omogočajo vzdrževa-
nje ter izboljševanje sistema vodenja.

11.2  UČINKOVITOST PROCESOV

Proces Merljiva karakteristika Cilj Doseženo

SP 10-04

Notranje presoje

Število izvedenih presoj po planu

Povprečno število predlogov za izboljšave na presojo

100 %

≥ 1 na presojo

100 %

2,0

SP 10-05

Kadrovanje

Število zaposlenih

Bolniški izostanki

480

pod 5,3 %

477 zaposlenih

5,67 %
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SP 10-06

Usposabljanje
Povprečno število ur na zaposlenega delavca 20 ur/del. 37 ur/zaposlenega

SP 10-08

Zadovoljstvo kupca
Povprečna ocena vprašalnika Zadovoljstvo kupca 3,1 3,4

SP 20-03

Prodaja

Prihodki od prodaje:

električne in 

toplotne energije

3.722 GWh

215.830.000 EUR

419 GWh

4.612.168 EUR

3.779 GWh

219.268.006 EUR

367 GWh

4.041.945 EUR

SP 20-03

Prodaja

Prihodki od prodaje:

električne in 

toplotne energije

3.722 GWh

215.830.000 EUR

419 GWh

4.612.168 EUR

3.779 GWh

219.268.006 EUR

367 GWh

4.041.945 EUR

 20-05

Obratovanje tehnoloških enot

Obratovalna pripravljenost

Proizvodnja energije:

električna

toplotna 

specifična poraba goriva

Proizvodnja EE iz plina

K ≥ 97 %

3.722 GWh

419 GWh

1-3<14.300 kJ/kWh,

4 <11.700 kJ/kWh,

5 <10.900 kJ/kWh

PLT<9960 KJ/KWh

172 GWh (plin)

K = 98,657 %

3.779 GWh

367 GWh

1-3 = 13.230 kJ/kWh

4 = 11.860 kJ/kWh

5 = 11.070 kJ/kWh

PLT = 9.987 kJ/kWh

174 GWh

SP 30-02

Tehnika in vzdrževanje

Obratovalna pripravljenost

Kumulativna razpoložljivost

Stroški rednega vzdrževanja

K > 97 %

+ gradient

Enako kot leta 2008

K > 98,657 %

+gradient

8.059.000 €

SP 30-04 

Poslovna informatika

Ekološki informacijski sistem: odstotek (%) pravilnosti 

podatkov emisijskih in imisijskih vrednosti

Procesni informacijski sistem:

število izpada dostopov do procesnih podatkov v te-

kočem mesecu

Število inženirskih ur za odpravo napak in incidentov

Doseganje zanesljivosti obratovanja:

DFS > 99,5 % 

E-mail > 99,5 %

Internetni dostop > 99,8%

ORACLE > 99,5 %

Spremljamo

DFS = 99,98 %

E-mail = 99,92 %

Internetni dostop = 99,88 %

ORACLE = 99,99 %

SP 43-01

Obvladovanje emisij plinov
Koncentracije SO

2
, No

x
, CO

< 24 urnih prekoračitev MIKSO2 na EMP  

 < 18 urnih prekoračitev MIK NOx  na EMP

< 35 dnevnih prekoračitev MIK prahu na EMP

Zavodnje 1 h

Velik vrh 3 h
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Proces Merljiva karakteristika Cilj Doseženo

SP 43-02

Obvladovanje emisij prahu
koncentracije prahu < 60 h prekoračitev 2x MEV na vsaki VKN

VKN2 40 h

VKN3 0 h

Šoštanj 30

Škale 20

Pesje 17

Mobilna 33

SP 44-01

Odpadne tehnološke vode

Število prekoračitev zakonsko dovoljenih koncentracij

Poraba surovih voda

0

Topolšica < 800 000 m3

Vodotoki < 12 000 000 m3

0

791 926 m3

10 301 440 m3

SP 45-01

Surovina za RDP in produkti nastali pri zgore-

valni in procesni dejavnosti

Natančno določiti količine nastalega produkta in evi-

denca uporabe

1. evidenca uporabe

2. plan kontrole proizvoda  EF pepela za se-

stavino, ki po naravi ustreza zahtevam SIST 

EN 197-1 tč. 5.2.4.3. za silikatno-apneni (kalcij-

ski) pepel.

1. 1.040.139 ton

2. rezultati kontrole: EF pepela 

ustreza zahtevam za sestavino cementa 

po SIST EN 197-1

tč. 5.2.4.3. za silikatno-apneni (kalcijski) pepel

Uspešno smo zaključili projekt družbeno odgovorno pod-
jetje. Projekt pokriva naslednja ključna področja: odnos do 
zaposlenih, odnos do okolja, odnos do širše skupnosti in 
odnos do kupcev in dobaviteljev. V sklopu projekta smo se 
prijavili na razpis za »Slovenska nagrada za družbeno od-
govornost HORUS« in dosegli drugo mesto v skupini veli-
kih podjetij.

12 Inovacije
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Energija sledi mislim in ustvarja materijo.
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12  Inovacije
Inventivna dejavnost v Termoelektrarni Šoštanj poteka že 
od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja. Leta 1999 
smo inventivno dejavnost vključili kot samostojen proces 
SP 10-10 Inventivna dejavnost v sistem vodenja 

V letu 2011 se je komisija za inventivno dejavnost sestala 
dvakrat. Na teh sestankih smo obravnavali:
• 15 novih predlogov, podanih v letu 2011,
• 18 predlogov smo zaključili (6 iz leta 2011 in 12 iz leta 

2010).

 Predstavnik vodstva za kakovost  
 mag. Jože Borovnik, univ.dipl.inž.str.
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BilTEŠ 2011, Poročilo o proizvodnji, vzdrževanju in ekoloških obremenitvah okolja TE Šoštanj v letu 2011, so s svojimi prispevki oblikovali:

mag. Simon Tot, univ. dipl. inž el.
mag. Jože Lenart, univ. dipl. inž. str.
mag. Branko Debeljak, univ. dipl. inž. str.
mag. Matjaž Dvoršek, univ. dipl. inž. str.
mag. Gorazd Stvarnik, univ. dipl. inž. el.
Aleš Mihelič univ. dipl. inž. el.
Andrej Novak, univ. dipl. inž. rač.
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.
Egon Jurač, univ. dipl. inž. kem.
Greta Srnovršnik, ing. kem. tehnol.
Janez Brglez, inž. el.
Janez Jelenko, dipl. inž. str.
Janez Ramšak 
mag. Jože Borovnik, univ. dipl. inž. str.
Marko Balažic, dipl. inž. el.
Marko Sever,
Marko Ojsteršek, varn. inž.
Marko Verdenik, 
Marko Založnik, inž. str.
Matjaž Ring, dipl. inž. str.
Milan Vovk, inž. el.
Nikola Vlahović, univ. dipl. inž. str.
Peter Dermol, univ. dipl. inž. el.
Sandi Dolšak, univ.dipl. inž. el.
Simon Čremožnik, dipl. varn. inž.
Stane Tinauer, inž. str.
Tomaž Hribar, univ. dipl. inž. str.
EIMV Ljubljana
RHMZ Ljubljana

ERICo Velenje:
doc. dr. Boštjan Pokorny, univ. dipl. inž. gozd.
dr. Nives V. Kugonič univ. dipl. biol.
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. tehnol.
Rudi Ramšak, univ.dipl. biol.
Iztok Miklavžina, dipl. inž. fiz.
Jelka Flis, univ. dipl. biol.
Ida Jelenko, univ. dipl. geog
Boštjan Mikuž, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Vita Zorko, dipl. org. tur.
Vesna Rožič
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BilTEŠ 2011
Poročilo o proizvodnji, vzdrževanju in ekoloških obre-
menitvah okolja TE Šoštanj v letu 2011

Urednik publikacije: 
mag. Simon Tot, univ. dipl. inž el.

Koordinacija: 
Boris Repnik, inž. el.

Oblikovanje in grafična oprema: 
Marinšek & Marinšek d.o.o.

Fotografije: 
Fotoarhiv TEŠ, Fotoarhiv ERICO

Naklada: 
80 izvodov CD in 15 tiskanih izvodov

Leto izdaje:
2012
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