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OKOLJEVARSTVENA PRESOJA SNOVNO – ENERGETSKIH TOKOV
Izvleček:
Glavni predmet obravnave so snovno – energetski tokovi v industrijskem sistemu ter njihova
okoljevarstvena presoja. Najprej so podane bistvene značilnosti industrijskega sistema z vidika
pretoka snovi in energije, pri čemer je postavljena analogija z biološkim ekosistemom.
Industrijski sistem je definiran kot odprti sistem z vnosom in iznosom snovi in energije. Zaradi
njihove neučinkovite izrabe nastajajo odpadki in emisije, ki jih industrija vrača nazaj v ekosistem
ter na ta način, ob preseganju samočistilnih sposobnosti narave, onesnažuje okolje. V drugem
delu diplomske naloge sledi analiza snovno – energetskega pretoka v izbranem industrijskem
podjetju. Analiza je izdelana po metodologiji mednarodnega okoljskega standarda Ocenjevanje
življenjskega cikla (LCA), ki predvideva v prvi fazi izdelavo analize stanja. Nanaša se na
strukturo vnosa energije in materialov ter iznosa le-teh iz industrijskega sistema. S pomočjo
izbranih okoljskih kazalcev snovnega in energetskega pretoka v podjetju je izdelana analiza, v
kolikšni meri podjetje sledi sonaravnemu trajnostnemu razvoju. Na podlagi ugotovljenih dejstev
so podani predlogi za temeljitejše sledenje takšnemu gospodarskemu razvoju.
KLJUČNE BESEDE: varstvo okolja, sonaravni trajnostni razvoj, industrijska ekologija,
industrijski sistem, snovno – energetski pretok

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF MATERIAL AND ENERGY FLOWS
Abstract:
The significant subject of discussion is referring to environmental assessment of material and
energy flows in industrial system. Firstly, there are given the main characteristics of industrial
system considering material and energy flows. For this purpose is used analogy with ecosystem.
Industrial system is defined as open system with input and output of energy and material.
Because of their inefficient use, industry produces wastes, which are disposed in the environment.
When self protective capacity of nature is exceeded this leads to environmental pollution. The
second part of research work refers to analysis of material and energy flow in a particular
company, which belongs to an industrial sector. The methodology is adopted from international
environmental standard Life – Cycle Assessment (LCA), which suggests making inventory
analysis first. This relates on structure of input and output materials and energy of the industrial
system. With much help of selected environmental signals, analysis is carried out that shows us to
which extent the company follows the main goal of industrial ecology: sustainable development.
On the basis of researched findings there are given some suggestions such as: which
environmental measures company should take in order to assure more consistent sustainable
development.
KEYWORDS: environmental protection, sustainable development, industrial ecology, industrial
system, material and energy flows
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1. UVOD

Skoraj vsakršna človeška aktivnost vključuje rabo surovin, materialov, ki zahteva vnos snovi.
Njihovo črpanje, predelava in celoten življenjski cikel povzročajo pomemben okoljski vpliv.
Našo civilizacijo določajo med drugim pospešena uporaba neobnovljivih naravnih virov, zlasti
fosilnih goriv ter naraščanje količin umetnih snovi, umetnih sistemov ter vzporedno potekajoče
krčenje t.i. odprtega nepozidanega prostora, ki je v preteklosti uspešno izravnaval posledice
naših posegov v geosfero (Plut, 1995, str. 9). Živimo v sistemu tržnega tekmovanja, ki spodbuja
predvsem tehnološki napredek in ekonomsko učinkovitost, družbenemu sistemu skupnosti pa
prepušča skrb za socialne in okoljske osnove blaginje prebivalstva ter vzdržljiv in varen razvoj
skupnosti. Zavedamo se, da ima blaginja štiri nosilne stebre: socialno varnost prebivalstva ter
visoko kulturo dela in življenja, učinkovito ekonomijo, ohranjeno naravo in skrbno urejeno
okolje. Ocena sedanjega tržnega kapitalizma kaže, da zastopa predvsem pričakovanja
industrijskih krogov, ki vlagajo v okolje samo tam in tedaj, ko jim to omogoča boljše
izkoriščanje naravnih virov, sicer pa okoljski in socialni vidik blaginje zapostavlja. Zato je, ob
sicer vidnih dosežkih, industrializacija zelo poslabšala okolje. Primanjkljaj energije, hrane in
surovin še rešujejo z uvozom, toda živimo v razmerah, ko svetovno tržišče ne zagotavlja več
zanesljive oskrbe. Vse dragocenejši so domači obnovljivi energetski viri in gospodarjenje z
energijo sploh (Lah, 2004b, str. 5 – 7). Nesporno je treba izboljšati sistem, da bo v naravi
zagotovil trajno osnovo za uspešen razvoj. Bogastvo narave je temeljni kapital, ki se mu narod
ne more odpovedati. Tretjo industrijsko revolucijo pojmujemo kot usmeritev, da bomo z
manjšimi količinami surovin in z manjšo porabo energije, toda z mnogimi novostmi, dosegli
pričakovano stabilnost družbe ter rast bruto domačega proizvoda in blaginje. Tako zasnovan
razvoj, ki odpira zanesljivo prihodnost, imenujemo sonaravno uravnotežen, trajnostno vzdržljiv
razvoj.
Osrednji predmet obravnave v diplomski nalogi so snovno – energetski tokovi. Ker je namen
razprave njihova okoljevarstvena presoja, obravnavam snovno – energetske tokove v
industrijskem sistemu, ki je eden izmed pomembnejših virov pritiskov na okolje. Z vnosom in
rabo naravnih virov materialov in energije ter posledično tudi iznosom nazaj v okolje industrija
pomembno vpliva na kakovost okolja. Eden ključnih dejavnikov k zmanjševanju
obremenjevanja okolja je obvladovanje snovno – energetskega vnosa in iznosa s ciljem čim
manjšega vnosa oz. čim manjšega iznosa ob čim večji učinkovitosti rabe materialov in energije
v proizvodnem procesu. Po prepričanjih industrijske ekologije bo morala industrija v svojem
gospodarskem napredku slediti načelu sonaravnega trajnostnega razvoja, saj le-ta omogoča
stabilen in resnično dolgoročen razvoj. Ključno je, da gospodarski razvoj – rast proizvodnje in
raba naravnih virov ne sovpadata premosorazmerno, še več, doseči je potrebno čim manjšo
povezanost med njima. Za obvladovanje in prepoznavanje snovno – energetskega pretoka ter na
ta način zmanjševanje obremenjevanja okolja je danes podjetjem na voljo kar nekaj sistemov
ravnanja z okoljem v obliki mednarodnih standardov ali t.i. prostovoljnih shem. Industrijsko
podjetje IMP Klima iz Godoviča ima sistem ravnanja z okoljem oblikovan po uveljavljenem
standardu SIST EN ISO 14001. Na primeru izbranega podjetja bomo s pomočjo nekaterih
okoljskih kazalcev skušali slediti snovnim in energetskim vnosom ter iznosom. Pri tem bo
pudarek, v kolikšni meri podjetje sledi načelu sonaravnega trajnostnega razvoja pri rabi energije
in materialov: kakšna je intenzivnost rabe, kakšna je učinkovitost rabe, v kolikšni meri
uporablja obnovljive vire energije, se izogiba rabi nevarnih snovi, uporablja sekundarne
surovine, oblikuje reciklažo, itd.
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2. Namen in cilji

2.1. Namen
Osnovno vodilo pri izbiri vsebine raziskovanja je bilo povezovanje raziskovanja z
gospodarstvom. Varovanju okolja se v gospodarskem sektorju namenja vedno več pozornosti,
vseeno pa ostaja dejstvo, da gospodarske aktivnosti, med njimi tudi industrijska proizvodnja, še
vedno niso sonaravno trajnostno oblikovane. Vzrok temu je prevladujoča osredotočenost
okoljevarstvenih ukrepov v smeri kurative, v katero vodijo zakonski predpisi o emisijah in
obremenjevanju okolja, okoljske takse ipd. K učinkovitejšemu varovanju okolja pripomore
preventiva, ki se počasi uveljavlja v industrijskem sektorju. Namen diplomskega dela je okrepiti
vlogo in pomen preventive v industriji. Eden poglavitnih sklopov preventivnih ukrepov, ki
bistveno prispevajo k zmanjševanju obremenjevanja okolja, namreč vključuje obvladovanje
snovno – energetskega pretoka skozi industrijski proces. Namen je izpostaviti in poudariti
pomen sledenju tokov snovi in energije v proizvodnem procesu, če želimo zmanjšati ali
mininalizirati pritiske na okolje. Diplomsko delo naj podaja smernice industrijskemu sektorju,
da se osredotoči na značilnosti lastnega pretoka snovi in energije, da posveti pozornost
predvsem področju vnosa snovi in energije v industrijski sistem ter učinkovitosti rabe naravnih
virov v samem proizvodnem procesu. Želim torej predstaviti orodje, s pomočjo katerega lahko
organizacije uspešneje sledijo zastavljenemu cilju celotnega gospodarskega sektorja: sonaravno
trajnostnemu razvoju.

2.2. Cilji
Pri izdelavi diplomskega dela sem si zastavila naslednje cilje, ki se nanašajo na teoretični in
praktični del:
F teoretični del:
− opredeliti industrijski sistem z vidika lastnosti snovno – energetskih tokov skozi sistem,
− ugotoviti poglavitne vzroke obremenjevanja okolja s strani industrijskega sistema, ki naj bi
izvirali iz vnosa snovi in energije iz okolja ter iznosa nazaj v okolje,
F praktični del:
− z okoljevarstvenega vidika s pomočjo izbranih kazalcev opredeliti značilnosti snovno –
energetskih tokov v podjetju IMP Klima,
− na podlagi izdelanih analiz ovrednotiti »sonaravno trajnostnost« industrijskega sistema
podjetja

2.3. Hipoteze
− HIPOTEZA 1: Raba energentov in materialov z rastjo proizvodnje narašča, intenzivnost
rabe energentov z gospodarskim napredkom podjetja upada.
− HIPOTEZA 2: V podjetju je linearni pretok snovi, prevladujoče ravnanje z odpadki je
odlaganje na deponijo v zemlji.
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3. Metodologija

Ključni predmet obravnave diplomskega dela je snovno – energetski pretok skozi industrijski
sistem. Poglavitni problem je izhajal iz vprašanja, katere teoretične koncepte je potrebno
upoštevati pri okoljevarstveni presoji snovno – energetskih tokov skozi industrijo. Nadalje se je
zastavila problematika prepoznavanja temeljnih značilnosti in lastnosti toka snovi in energije
skozi industrijski sistem ter njihovo okoljevarstveno vrednotenje. Na primeru industrijskega
podjetja je bilo potrebno izbrati primerne okoljske kazalce za prepoznavanje in okoljevarstveno
vrednotenje snovno – energetskih vnosov in iznosov.

3.1. Uporabljena metodologija
Pri izdelavi diplomske naloge sem se posluževala različnih metod dela od proučevanja primerne
literature in znanstvenih dognanj do terenskega poizvedovanja in zbiranja podatkov, analize
podatkov ter končne sinteze podatkov v obliki procesnih shem, modelov, kvalitativnega
vrednotenja podatkov ter postavitev predlogov okoljskih ukrepov. Pri tem sem se opirala tako
na indukcijo kot dedukcijo ter analizo in sintezo.
V prvem delu diplomske naloge se je prva faza dela nanašala na preučevanje razpoložljive
literature ter definiranje ključnih geografskih in ekoloških znanstvenih konceptov pri
okoljevarstveni presoji snovno – energetskih tokov v industrijskem ekosistemu. Teoretično in
metodološko izhodišče geografskega preučevanja snovno – energetskih tokov s poudarkom na
njihovi okoljevarstveni presoji sem povzela po študijskem gradivu dr. Dušana Pluta:
»Geografske metode proučevanja degradacije okolja« (Plut, 2004). Od tu sem črpala sistemski
pristop ter modelno predstavitev predmeta proučevanja. V smeri navezave na industrijo ter
njeni skrbi za okolje sem teoretično izhodišče nadgradila s konceptom industrijske ekologije, ki
vnaša načelo sonaravnega trajnostnega razvoja. S pomočjo deskriptivne metode so tako v
prvem delu predstavljene značilnosti snovno – energetskih tokov v industrijskem sistemu, ki so
vrednotene z okoljevarstvenega vidika.
Z uporabo deduktivne metode sledi v drugem delu vsebinski razvoj teoretičnega zasnove v
praktični del diplomske naloge. Tu se prva faza dela navezuje na sistemsko analizo snovno –
energetskih tokov v obliki vnosov in iznosov na primeru izbranega industrijskega podjetja. Pri
tem sem izhajala iz smernic okoljskega standarda Ocenjevanje življenjskega cikla (LCA), ki je
del družine standardov ISO 14000 in je podrobneje predstavljen v nadaljevanju. Ocena
življenjskega cikla predvideva izdelavo analize stanja, kar je osnovni koncept praktičnega dela
diplomske naloge. Glavni rezultat analize so tako kvantitativni kot kvalitativni podatki. Analizi
vnosov v sistem in iznosov v okolje sledi sinteza pridobljenih podatkov in informacij s pomočjo
kvalitativnega vrednotenja podatkov, prikaza pretoka snovi in energije v obliki procesnih shem,
modelnega prikaza onesnaževanja okolja. Poglavitno sintezo predstavljajo predlogi okoljskih
izboljšav v podjetju. Z analizo stanja se omogoči preglednejšo, celovito sliko proizvodnega
procesa ali uporabe določenega materiala. Zaradi specializirane osredotočenosti posameznih
služb znotraj organizacije, je širši in celovitejši pogled v podjetju običajno otežkočen in zato
pomanjkljiv. Tovrsten pregled je ključnega pomena pri obvladovanju snovno – energetskega
pretoka in prizadevanju k učinkovitejšemu, preventivnemu zmanjševanju pritiskov na okolje s
pomočjo npr. zmanjševanja porabe materialov in energije, nevarnih snovi, zamenjave nevarnih
snovi z nenevarnimi, itd.
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Tudi za sam prikaz pridobljenih kvantitativnih in kvalitativnih podatkov so uporabljena
različna orodja. Za predstavitev kvantitativnih podatkov sem v večji meri uporabila preglednice
in grafe. V nekaterih primerih pa, za nazornejšo predstavitev, tudi karte, saj na ta način poleg
kvantitativnih podatkov pridobimo še kvalitativne s spoznavanjem prostorske porazdelitve
obravnavanega pojma. Kvalitativne podatke sem predstavila z modeli ter procesnimi shemami
oz. tekočimi diagrami, ki so se izkazali primerne za predstavitev snovnih in energetskih tokov v
podjetju.

3.2. Teoretično izhodišče

Slika 3.1: Okoljevarstvena presoja snovno – energetskih tokov v industrijskem sistemu

SPLOŠNA
SISTEMSKA
TEORIJA

INDUSTRIJSKI
EKOSISTEM

SONARAVNI
TRAJNOSTNI
RAZVOJ

SNOVNO – ENERGETSKI
TOKOVI

INDUSTRIJSKA
EKOLOGIJA

EKOSISTEM

Teoretično – metodološko izhodišče vsebine diplomskega dela predstavlja več konceptov, ki
bistveno opredeljujejo okoljevarstveno presojo snovno – energetskih tokov v industrijskem
sistemu. Temelj preučevanja snovno – energetskih tokov je splošna sistemska teorija (SST),
saj procesi snovno – energetskih tokov ter posledično obremenjevanje okolja potekajo v odprtih
industrijskih sistemih. Temeljni model je odprti sistem s snovnimi in energetskimi vnosi (input)
ter snovnimi in energetskimi iznosi (output) ter osnovnimi sestavinami z vlogo regulatorja ali z
vlogo zalog snovno – energetskih tokov. Po SST in njenem principu hierarhičnosti je
industrijski sistem eden izmed podsistemov višjega ekosistema1 in je z ostalimi elementi v
medsebojni soodvisnosti in součinkovanju.

1

EKOSISTEM: »ekološki sistem: v funkcionalno celoto povezan del žive (rastlinstvo, živalstvo in človeška družba)
in nežive narave (zrak, podnebje, voda in tla), v kateri krožijo snovi in se pretaka energija« (Lah, 2002a, str. 55).
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S pomočjo ekosistemskega metodološkega pristopa prištevamo snovno – energetski pretok
med osnovne funkcije industrijskega sistema. Industrijski sistem kot del širšega ekosistema s
snovnim in energetskih pretokom ključno vpliva na obremenjevanje okolja z izčrpavanjem
okoljskih virov in pospešenim vnosom snovi nazaj v ekosistem. Zato je nujno potrebna
okoljevarstvena presoja. Pri tem sem sledila smernicam industrijske ekologije in njenemu
poglavitnemu cilju: sonaravni trajnostni razvoj. Okoljevarstvena presoja snovno –
energetskih tokov v diplomskem delu sledi preventivni naravnanosti industrijske ekologije.
Rezultat tega zato niso samo podatki o emisijah in izpustih v okolje ampak je poudarek
predvsem na okoljskih kazalcih, za katere je značilna preventivna vloga pri skrbi podjetja za
okolje in ki vodijo v okoljsko učinkovit industrijski sistem z minimalnimi pritiski na okolje,
npr. učinkovita in minimalna intenzivnost rabe naravnih virov in energije, nastajanje in
minimiranje odpadkov, reciklaža odpadnega materiala, uporaba sekundarnih materialov,
povratni tokovi znotraj proizvodnega procesa.

3.3. Predmet obravnave
Osnovni predmet razprave v diplomskem delu so snovno – energetski tokovi v umetnem
industrijskem sistemu, katere sestavljata dva ključna elementa: snovni in energetski vnos ter
snovni in energetski iznos. Poglavitni vidik obravnave je njihova okoljevarstvena presoja po
načelu industrijske ekologije in sonaravnega trajnostnega razvoja industrije. Praktični del
diplomske naloge vsebuje analizo snovno – energetskih tokov v izbranem industrijskem
podjetju IMP Klima d.o.o, Godovič. Pri tem je bilo potrebno omejiti predmet analize.
Vsebinsko se analiza omejuje na izbrane okoljske kazalce, ki se navezujejo na ugotovitve v
teoretičnem delu ter obenem upoštevajo koncept in smernice industrijske ekologije v
prizadevanju k sonaravnemu trajnostnemu razvoju industrije. Prepoznavanje vnosov in iznosov
materialov ter energije v podjetju je obenem postavljeno v okvir sistema upravljanja z okoljem
v podjetju po SIST EN ISO 14001 ter iz njega opredeljenih okoljskih vidikov, vplivov in ciljev
podjetja. Okoljski vplivi se na eni strani nanašajo na izčrpavanje omejenih naravnih virov na
drugi pa na vnose, emisije v okolje, pri čemer je pozornost usmerjena na poglavitne ekološke
probleme, tako lokalne kot globalne. V primeru zajemanja in obdelave podatkov, tako
kvantitativnih kot kvalitativnih, sem industrijski sistem podjetja IMP Klima omejila na družbo
IMP Klima v Godoviču z vsemi zaposlenimi brez njenih prodajnih divizij v tujini. Fizično to
pomeni kompleks poslovnih in proizvodnih stavb, dvorišč, parkirišč ter zelenic v naselju
Godovič. Obseg sistema zajemajo vsi prepoznani temeljni procesi organiziranosti podjetja:
razvoj in konstrukcija izdelkov, projektiva, nabava, tehnološka in kalkulativna obdelava, razvoj
tehnologije, nabava, proizvodnja, trženje, prodaja in odprema. V obravnavi ni procesa
servisiranja, saj to storitev opravlja pooblaščena servisna služba, družba Hidria Inženiring.
Vnos snovi in energije se nanaša na neposreden vstop materialov ter energentov, ki vstopajo v
katerikoli del procesne organiziranosti podjetja IMP Klima, brez t.i. skritih tokov, ki nastajajo
pred vstopom snovi in energije v obravnavani industrijski sistem. Izhod snovi ter energije
predstavljajo emisije v zrak, odpadna voda, odpadki ter končni izdelki in morebitni stranski
produkti. Poleg vnosov in iznosov sem se osredotočila na razkrivanje morebitnih povratnih
materialnih tokov.
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3.4. Okoljski kazalci
Pri okoljevarstveni presoji snovno – energetskih tokov v industrijskem podjetju IMP Klima
d.o.o. je bilo potrebno izbrati primerne okoljske kazalce. Kazalci so bili izbrani na podlagi
kriterija, da rezultati izražajo kakovostne ali količinske lastnosti snovno – energetskega vnosa
ali iznosa. Obenem naj izkazujejo sonaravno trajnostno naravnanost proizvodnega procesa
podjetja. Pri vsebinskem vidiku indikatorjev sem tako izhajala iz poglavitnih ekoloških
problemov, tako na lokalnem kot globalnem nivoju: črpanje omejenih naravnih virov, globalno
spreminjanje klime, obremenjevanje podtalnih zalog pitne vode, onesnaževanje okolja z
uporabo nevarnih snovi, obremenjevanje okolja z odlaganjem odpadkov na deponije, lokalno
onesnaževanje ozračja, itd. Kot že navedeno v podnaslovu o uporabljeni literaturi sem se pri
izbiri indikatorjev namenoma naslonila tudi na že uporabljene indikatorje drugih slovenskih
industrijskih podjetij v njihovih okoljskih poročilih. Pri njihovem izboru sem kritično presodila,
da izražajo osnovni vsebinski koncept diplomskega dela: snovno – energetski tokovi. Na ta
način sem omogočila, da imajo pridobljeni rezultati tudi uporabno vrednost za samo podjetje.
Tako z vidika primerjave z drugimi podjetji ter morebitne izdelave lastnega okoljskega
poročila.
Energetski tokovi: Energetski tokovi v podjetju so prikazani s pomočjo spodaj navedenih
kazalcev. Kriterij pri izboru kazalcev je ta, da prikažem rabo energentov v podjetju,
intenzivnost rabe energentov ter obremenjevanje okolja. Pri slednjem sem izpostavila globalni
problem povečanega učinka tople grede zaradi emisij toplogrednih plinov. S Kjotskim
protokolom je k zmanjševanju emisij TGP zavezana tudi Slovenija. Intenzivnost rabe energije
je ključni indikator v kolikšni meri podjetje na tem področju sledi sonaravnemu trajnostnemu
razvoju. Tu je poglavitni cilj čim bolj zmanjšati povezavo med gospodarsko rastjo in porabo
energentov. Obenem sem skušala prikazati, kako podjetje pri rabi energentov sledi
sonaravnemu trajnostnemu razvoju z rabo obnovljivih virov energije in učinkovitimi
pretvorbami končne energije.
Okoljski kazalci energetskih tokov v podjetju:
− energetska raba
− energetska intenzivnost 1: poraba energije na ustvarjeni BDV
− energetska intenzivnost 2: poraba energije na izdelek
− poraba tekočih goriv v prometu
− sonaravne trajnostne oblike rabe energije: energetska učinkovitost, soproizvodnja električne
energije in toplote, izkoriščanje odpadne toplote, učinkovitost pretvorb energije,
proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
− raba energije in emisije v zrak
Snovni tokovi: Snovni tokovi podjetja so prikazani z uporabo procesnih shem in modelov, ki
jih predvideva okoljski standard Ocenjevanje življenjskega cikla (LCA) in prikazujejo vnose in
iznose snovi ter nastajanje odpadkov. Procesne sheme so izdelane z vidika proizvodnega
procesa podjetja ali pa z vidika uporabljenega materiala in preostankov v proizvodnem procesu
izdelka. Pri pridobivanju in analizi podatkov se je namreč pokazalo, da ob skrbnem spremljanju
posameznih vnosov ter iznosov (odpadkov, emisij v zrak, odpadnih vod) v podjetju manjka
celovit pogled na snovne tokove, tako vnose kot iznose. Tovrstne procesne sheme so temeljno
orodje za nadaljnjo kvantifikacijo snovnih tokov, izdelavo masnih bilanc surovin, njihovo
ekonomsko vrednotenje ter načrtovanje izboljšanja učinkovitosti rabe surovin.
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Okoljski kazalci snovnih tokov v podjetju:
− raba vodnih virov ter nastajanje odpadne voda
− raba surovin in nastajanje odpadkov
− raba snovi in nastajanja nevarnih odpadkov
− ravnanje z embalažo
− raba sekundarnih surovin in oblikovanje sekundarnih surovin
− povratni tokovi znotraj proizvodnega procesa
− učinkovitost rabe surovin
− končni izdelki
Okoljski kazalci skušajo poudariti povezavo med rabo snovi in energije in iz tega izhajajočih
vnosov v okolje ter morebitno onesnaževanje.

3.5. Viri in literatura
Uporabljeni viri in literatura sestavljajo širok spekter od objavljenih del pristojnih institucij in
strokovnjakov na področju varstva okolja ter obravnavi snovno – energetskih tokov, izdelanih
okoljskih poročil okoljsko osveščenih industrijskih podjetij do internih podatkov podjetja IMP
Klima.
Koncept snovno – energetskih tokov ter sistemski pristop in modelno predstavitev predmeta
proučevanja sem povzela po študijskem gradivu dr. Dušana Pluta: »Geografske metode
proučevanja degradacije okolja« (Plut, 2004). Ključni vodilo pri obravnavi snovno –
energetskih tokov v industriji je bila tuja literatura z izjemo magistrskega dela Renate Slabe iz l.
1996: »Industrijska ekologija: prispevek k sonaravnemu gospodarskemu razvoju« (Slabe,
1996). Med tujimi viri naj izpostavim delo avtorja Graedel T.E., iz leta 1995 z naslovom
»Industrial ecology«, kjer je izčrpno predstavljena metodologija ocenjevanja življenjskega cikla
(LCA) (Gaedel, 1995). V praktičnem delu diplomske naloge sem pri izboru okoljskih kazalcev
med drugim upoštevala letna okoljska poročila nekaterih večjih industrijskih podjetij. Drugi vir
informacij so bili prispevki zbornikov (Trajnostni razvoj – družbena in ekonomska nuja,
Trajnostni razvoj – od strategije do prakse), kjer različna podjetja predstavljajo ekonomske,
družbene ter okoljske učinke izvedbe okoljskih projektov znotraj podjetja. Pomemben vir
informacij je bil svetovni splet, zlasti pri črpanju informacij o predstavljenih shemah okoljskega
upravljanja in udeleženosti slovenskih podjetij ter ažurnih informacij o stanju okolja ter
obremenjevanju okolja s strani industrije. Pri tem sem se opirala zlasti na spletne strani
nacionalnih okoljskih institucij: ARSO, EIONET, …

3.6. Terminologija
Terminološka podlaga diplomskega dela je priročnik dr. Avguština Laha s sodobno razlago
okoljskih pojmov: »Okoljski pojavi in pojmi« (Lah, 2002a). Definicije osnovnih uporabljenih
pojmov, ki zahtevajo podrobnejšo obrazložitev, so podane ločeno od glavnega besedila v
razdelku opomb, da tako ne prekinejo osnovne vsebine.
Na tem mestu bi izpostavila rabo pojma sonaravni trajnostni razvoj (sustainable
development), ki je zelo populariziran in se ga široko rabi, rezultat tega pa je tudi, da ima zelo
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veliko oblik: trajnostni razvoj, sonaravni razvoj, trajno uravnoteženi razvoj, … Z razliko od
gesel: sonaravni razvoj ali trajnostni razvoj izbrano geslo najprimerneje izraža uravnoteženost v
naravnem in usklajenost v ekonomskem in razvojnem pogledu. Z uporabo besede trajnostnost
želimo podčrtati cilj trajnostnega ohranjanja naravnega kapitala in hkrati dolgoročno
zasnovanega delovanja gospodarstva in celotne družbe. Želimo poudariti trajno širšo skrb za
dvig kakovosti življenja, enakost ljudi v sedanjosti in prihodnosti, seveda v okviru zmogljivosti
okolja, narave. Pojem trajnostnost je dejansko širši in večpomenski kot pojem sonaravnost, ki
se veže na udejanjanje načel varstva okolja in narave, torej na okoljsko trajnostnost. Z besedo
sonaravnost podčrtujemo načine za ohranjanje naravnega kapitala, torej naravi in okolju trajno
(dolgoročno) prilagojeno delovanje družbe (Šterbenk, Kotnik, Plut, 2004, str. 65).

3.7. Sonaravni trajnostni razvoj
Ekonomski razvoj se dogaja v prostorski stvarnosti, z viri in razmerami v naravi, od katere se
ne more odtujiti. Razmere, v katerih razpravljamo o okoljsko in razvojno uravnoteženi
strategiji, med drugim zaznamuje tržno gospodarstvo s pretiranim potrošništvom ter razmere,
ko gospodarstvo napreduje, narava pa se slabša in podcenjuje. Mirno lahko trdimo, da sta
gospodarstvo, prav tako tudi njegov razvoj, odvisna od okolja. Žal sodobni napredek pogosto
uničuje ali degradira vire, ki so njegova osnova ter s tem tudi zmanjšuje možnost za nadaljnji
varen razvoj (Žove, Kukovič, 2004, str. 50). Neomejena gospodarska rast ni mogoča, saj je
nosilna zmogljivost našega planeta končna in omejena. Ohranitev bogastva narave je pogoj za
nadaljnji ekonomski, socialni, kulturni razvoj (Slabe, 1996, str. 12). Prihodnost je v sonaravno
trajnostnem razvoju. Upoštevati je treba vse vidike in sestavine razvoja: ekonomski, okoljski s
prostorskim in socialni razvoj (Lobnik, 2004, str. 4).
Vsebinski okvir za trajnostni razvoj je bil oblikovan na svetovnem vrhu v Rio di Janeiru l.
1992, v dokumentu z naslovom »Agenda 21« (Balkau, 2002, str. 489). Dr. Avguštin Lah v
svojem priročniku tako definira pojem sonaravni trajnostni razvoj: »Uravnotežen sonaravni
razvoj z ustreznimi proizvodnimi in storitvenimi dejavnostmi, ki hkrati omogočajo ohranitev
ekosistemsko stabilne in biotično raznovrstne narave, izboljšanje človekovega okolja, krepitev
ljudskih in materialnih ustvarjalnih zmogljivosti ter zagotovitev primerne blaginje prebivalstva
in skupnosti, kar vse naj bo materialna in kulturna dediščina tudi za zanamce« (Lah, 2002a, str.
176). Sonaravni trajnostni razvoj ne pomeni zgolj izboljšanje kakovosti okolja, temveč dvig
celostno pojmovane blaginje, kakovosti življenja brez ogrožanja napredka prihodnjih generacij
(Šterbenk, Kotnik, Plut, 2004; str. 65). Današnji razvoj torej ne sme ogrožati prihodnjih
generacij. Eden od poglavitnih ciljev sonaravnega trajnostnega razvoja vključuje kakovosten
gospodarski razvoj ob fizičnih omejitvah virov in prostora ter zagotovilu, da bodo obremenitve
okolja manjše od samočistilnih sposobnosti narave. Aplikativna definicija sonaravnega razvoja
postavlja v ospredje težnjo k zmanjševanju antropogenih energetsko-surovinskih tokov in
drugih pritiskov na raven, ki ne presega regeneracijskih in nevtralizacijskih zmogljivosti okolja
ter ohranja pokrajinsko in biotsko raznovrstnost (Plut, 2004, str. 23).
Rast BDP je po sonaravni trajnostni paradigmi potrebna, a trajno sprejemljiva le v primeru, da
je ne spremlja hkratno izčrpavanje naravnih virov in povečevanje pritiskov ter onesnaževanje
okolja (Šterbenk, Kotnik, Plut, 2004; str. 65). Trajnostni razvoj zahteva dolgoročno naravnano
poslovno dejavnost, ki stremi k optimalnemu dobičku, ne da bi pri tem razvrednotila okolje ali
še bolje dejavnost, ki stremi k optimalnemu dobičku in hkratnemu izboljšanju okolja in socialne
slike (Stanovnik, Slabe, 2004, str. 51). Večina gospodarske rasti je še vedno tehnološko
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nevzdržno močno pogojena s povečanjem porabe naravnih virov in storitev okolja. Prisotno je
slabo gospodarjenje s sekundarnimi surovinami in nizka stopnja reciklaže (Žove, Kukovič,
2004, str. 51). Glavni cilj strategije za trajnostno rabo naravnih virov je ločiti gospodarsko rast
in degradacijo okolja (Čuk, 2004, str. 10). Gre torej za razvoj, ki naj bi čim manj škodil naravi
in okolju, porabil čim manj surovin in naravnih bogastev ter pri tem čim manj posegal v
naravno ravnovesje. Pri tem se moramo zavedati, da vsak razvoj porablja surovine in naravna
bogastva ter obremenjuje naravo (Žekš, 2004, str. 11). Smo torej v obdobju, ko je napredek
odvisen od učinkovite rabe virov, njihove enakomerne porazdelitve in zmanjšanja stopnje
porabe (Slabe, 1996, str. 19).
Trajnostno vzdržljive, sonaravno uravnovešene in med področji usklajene dejavnosti so: razvoj
obnovljivih virov energije, tehnologije, ki upoštevajo naravne zakonitosti in procese v naravi,
ne onesnažujejo okolja ter bistveno zmanjšajo snovne in energijske izgube, kakovostno vodenje
in varčevalno gospodarjenje z vsemi viri – okoljskimi in človeškimi (Lah, 2004b, str. 7). Samo
integracija gospodarske in okoljske politike omogoča družbeno odgovoren gospodarski razvoj
ter hkratno varovanje narave za blaginjo prihodnjih generacij (Slabe, 1996, str. 12). Podjetje
mora najti sinergijo med trajnostnim razvojem in poslovnimi cilji.

3.8. Ocenjevanje življenjskega cikla (LCA)
Mednarodni standardi skupine ISO 14000 za ravnanje z okoljem so uporabni za vse
organizacije in naj bi jim priskrbeli elemente učinkovitega ravnanja z okoljem. Poleg
temeljnega standarda SIST EN ISO 14001 (maj 1997): Sistemi ravnanja z okoljem (EMS) in
smernic v ISO 14004, je mednarodna organizacija ISO izdala še celo vrsto (skupno nad 20)
standardov, ki sodijo v ta sklop in se morajo z njimi tisti, ki uvajajo sistem EMS, vsaj delno
seznaniti. Tako obravnava posebna skupina standardov navodila za ekološko presojo, druga
skupina označevanje okolju prijaznih izdelkov (EL), tretja obravnava navodila za vrednotenje
izvajanja politike varovanja okolja, četrta ocenjevanje življenjskega cikla (LCA), posebej pa je
še standard terminologije s tega področja (Sistem ravnanja…, 2005).
Skrb za okolje se prične že s pridobivanjem surovin, nadaljuje s proizvodnjo, transportom,
distribucijo, uporabo in servisiranjem ter končno odstranitvijo izdelka v obliki odpadka (Slabe,
1996, str. 68). Ocenjevanje življenjskega cikla (LCA) zajema vrsto metod za spremljanje
materialov, storitev, izdelkov, procesov in tehnologij skozi njihov življenjski ciklus. Analiza
življenjskega cikla je orodje za ocenitev ustreznosti procesov in izdelkov z vidika varovanja
okolja. Preučuje vplive na okolje skozi celoten življenjski cikel od črpanja surovin,
proizvodnje, distribucije, transporta, uporabe, pa vse do reciklaže in končne odstranitve
odpadka. Obremenitev okolja v zvezi z vsakim izdelkom, procesom ali dejavnostjo se ugotovi
in izmeri s porabljenim materialom in energijo ter oddajanjem odpadkov in emisij v okolje.
Rezultat LCA je ugotovitev, v katerih fazah življenjskega cikla se pojavljajo najmočnejši
negativni vplivi na okolje. Analiza LCA omogoča ovrednotenje in vpeljavo novih možnosti za
ekološke izboljšave. Hkrati se LCA uporablja kot pripomoček za oblikovanje meril označevanja
okolju prijaznih izdelkov (EL) in za izvajanje ekološkega vrednotenja standarda izdelka (Slabe,
1996, str. 56). Proces LCA poudarja vlogo oblikovanja in preoblikovanja izdelka oz.
tehnološkega procesa v smeri preprečevanja nastajanja odpadkov. Z oceno življenjskega cikla
proizvoda (LCA) kvantificiramo snovne – energetske vnose in iznose na vseh ravneh
življenjskega cikla proizvoda. Nato določimo in vrednotimo okoljske vplive, ki izhajajo od tu,
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izvedemo ekonomsko presojo in ob ekonomski upravičenosti določimo možnosti za izboljšave.
Njen namen je vzpostaviti osnovo za pravilno odločanje v razvoju izdelka, da na ta način
proizvajamo ekološko bolj sprejemljive produkte. Okoljski vidiki, ki jih upoštevamo skozi
oceno življenjskega cikla, so med drugim: globalno segrevanje ozračja, zakisljevanje,
evtrofikacija, fotokemični smog, izčrpavanje naravnih virov, odpadki in strupene snovi.
Ocenjevanje življenjskega cikla je zelo obsežna in kompleksna naloga, ki vključuje tri stopnje:
analizo stanja, analizo vplivov na okolje in analizo izboljšav. Pri prepoznavanju snovno –
energetskih tokov na primeru podjetja bom uporabila metodološke prijeme prve faze izdelave
LCA: analiza stanja. Od tu bom črpala predvsem izdelavo procesnih bilanc pri sledenju
snovnim tokov v podjetju.

3.8.1. Analiza stanja
Analiza stanja opisuje vnose in iznose v sistemu, v nadaljevanju podaja količine in stanja na
vhodu (surovine, energija, voda, zrak) in na izhodu sistema (glavni in stranski proizvodi ter
odpadki in emisije, ki prehajajo v zrak, vodo ali tla). Služi kot podatkovna baza, iz katere se
izdelajo masne bilance surovin in energije za vsako fazo življenjskega cikla danega izdelka: od
črpanja surovin, proizvodnje, transporta, uporabe, reciklaže, ponovne uporabe in končne
odstranitve odsluženega izdelka oz. dela izdelka, ki ga ni mogoče več koristno predelati in
uporabiti. Osredotočanje na izdelek ter proizvodne procese, ki vodijo h končnemu izdelku,
olajša neposredno merjenje vplivov na okolje. Analiza lahko nastopa kot del preliminarne
ocene ravnanja z okoljem, ki jo priporoča ISO 14000 (Slabe, 1996, str. 68 69).

Slika 3.2: Elementi analize stanja (LCA)

Pridobivanje in
predelava surovin

Glavni proizvodi

Razvoj in proizvodnja

Stranski proizvodi

Pakiranje in
distribucija proizvoda

Tekoči odpadki

Voda

Uporaba proizvoda

Zračne emisije

Zrak

Reciklaža proizvodov,
komponent in materialov

Materiali

Energija

Gospodarjenje z odpadki

Vir: Graedel, 1995, str. 110
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Bistvena problematika ocenjevanja življenjskega cikla je, da zahteva zelo kompleksno,
podrobno in izčrpno analizo, ki jo lahko v realnosti le redko izvedemo v celoti. Pomanjkanje
temeljnih podatkov, metodologij in etična vprašanja pri opredelitvi učinkov na okolje otežujejo
analizo in ji dajejo predznak nezanesljivosti (Slabe, 1996, str. 71). Analize je lažje izvesti za
enostavnejše produkte, problem se pojavi pri kompleksnih izdelkih kot so: vozila, letala, TV
sprejemniki…
3.8.1.1.

Procesne sheme

Najprimernejša oblika informacij za izvedbo analize v okviru LCA so procesne sheme z vnosi
in iznosi surovin in energije. Procesna shema ponazarja posamezne faze proizvodnega procesa
glede na vstop surovin in materialov ter nastajanje odpadkov. Služi kot osnova za kasnejšo
izdelavo masnih bilanc surovin in energije. Namen je preprečiti, da bi se vplivi na okolje
prenašali iz ene faze življenjskega cikla v drugo oziroma naslednjo fazo (Slabe, 1996, str. 71).

Slika 3.3: Procesna shema snovno – energetskih tokov v industrijskem sistemu z vidika
proizvodnje izdelka
Naravni viri

Črpanje

skriti
tokovi

Emisije in
odpadki

Materiali
Energija
skriti
tokovi

Proizvodnja
energije

Emisije in
odpadki

Proizvodnja
izdelkov

Izdelki

Čiščenje

Emisije in
odpadki

Preostanek

Emisije in
odpadki

Energijski
vir
Uporaba
izdelkov

Emisije in
odpadki

Vir: Slabe, 1996, str. 71
Pri izdelavi analize stanja v okviru ocenjevanja življenjskega cikla izdelka ali procesa lahko
uporabimo 2 pristopa. Prvi je sledenje izbranemu materialu skozi tehnološki proces (npr.
uporaba barve, topil pri lakiranju izdelka). Prvi korak je izdelava tekočega diagrama, kjer
sledimo toku obravnavanega materiala. Ko je diagram izdelan, lahko v naslednjem koraku
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kvantificiramo predloženo bilanco, pri čemer se moramo velikokrat zadovoljiti tudi samo z
ocenami. Če je možno, dobljene rezultate ekonomsko ovrednotimo. Drugi pristop je izdelava
bilance izbranega materiala pri izdelavi proizvoda. Tu sledimo materialu skozi vse tehnološke
procese, ki so potrebni za izdelavo določenega proizvoda. Celoten snovni tok sestoji iz štirih
tokov: vnos, tokovi izdelka in odpadkov ter reciklaža (zunanja in notranja). S kvantificiranjem
čim večjega dela navedenih količin, ki sestavljajo bilanco materiala, lahko izračunamo
naslednje kazalce: učinkovitost izrabe materiala, masno bilanco, učinkovitost ponovne uporabe
materiala (Gradel, 1995, str. 125).
Slika 3.4: Materialna bilanca v proizvodnem procesu

NOTRANJA
RECIKLAŽA

ZUNANJA
RECIKLAŽA

VNOS

TEHNOLOŠKI
PROCES (1)

IZDELEK

TEHNOLOŠKI
PROCES (2)

IZDELEK

ODPADEK

Vir: Graedel, 1995, str. 125
Slika 3.8.3. prikazuje različne vhode in izhode iz tehnološkega procesa. Z vidika industrijske
ekologije se je potrebno osredotočiti, da bo vnos zunanjih recikliranih materialov čim večji v
primerjavi v vnosom primarnih materialov. Drugi pomembni element je notranja reciklaža, ki jo
je tudi potrebno vzpostaviti v čim večji možni meri. Na ta način zmanjšamo ali celo odpravimo
odpadke ter obenem zmanjšamo potreben vnos vhodnih materialov. Podobno velja za uporabo
recikliranih materialov, s čimer preprečimo nastajanje odpadkov v drugem industrijskem
sistemu.
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Matrike

Eno izmed orodij v industrijski ekologiji za spremljanje podatkov o uporabljenih materialih in
procesih po fazah življenjskega cikla izdelka je oblikovanje matrik (Slabe, 1996, str. 71):

Slika 3.5: Matrika za posamezen izdelek z vidika vpliva posameznih lastnosti izdelka na
okolje
Življenjska faza

Izbira
materiala

Poraba
energije

Trdni
odpadki

Tekoči
odpadki

Plinasti
odpadki

Črpanje virov
Proizvodnja izdelkov
Pakiranje izdelka
Uporaba izdelka
Reciklaža, preostanek
Vir: Graedel, 1995, str. 131

Slika 3.6: Matrika za posamezen izdelek z vidika posamezne faze življenjskega cikla
Življenjska
faza
Črpanje
virov
Proizvodnja
izdelkov
Pakiranje
izdelka
Uporaba
izdelka
Reciklaža,
preostanek

Izbira
materiala

Poraba
energije

Trdni
odpadki

Tekoči
odpadki

Plinasti
odpadki

Vir: Graedel, 1995, str. 131
Vsak element matrike je mogoče ovrednotiti vodoravno ali navpično oziroma z vidika
posamezne faze življenjskega cikla (npr. oceniti surovine, energijo in odpadke v fazi
proizvodnje) ali z vidika vpliva posamezne lastnosti na okolje v vseh fazah življenjskega cikla
(npr. oceniti porabljeno energijo po vseh fazah življenjskega cikla). Hkratno ocenjevanje
izdelka iz obeh zornih kotov pripelje do različnih ocen iste celice v matriki. Na podlagi
razprave se posamične ocene prilagodi in oblikuje končna ocena vpliva na okolje (Slabe, 1996,
str. 74).

16

Mojca Poženel

Okoljevarstvena presoja snovno – energetskih tokov

4. Industrijska ekologija

Industrija se je v zadnjih treh desetletjih začela bolj aktivno odzivati na okoljske probleme
ravno zaradi hitrega izčrpavanja zalog strateških surovin in nenazadnje zaradi zaskrbljujoče
onesnaženosti okolja (Lobnik, 2004, str. 68). Izpostavimo lahko tri ključne koncepte, ki
zadevajo trajnostni razvoj in industrijo. Prvi je znano dejstvo, da vso industrijsko aktivnost
poganjajo zahteve človeške družbe po boljšem življenjskem standardu. Drugi zadeva
prizadevanje za zadostitev potreb človeške družbe – industrijska aktivnost, ki naj ima čim
manjši vpliv na naravo. Tretji je način, kako doseči čim manjše okoljske obremenitve s
pomočjo analiz življenjskega cikla in okoljskega načrtovanja na vseh ravneh aktivnosti
industrije (Graedel, 1995, str. 340). Ključno je nasprotje med biotsko raznovrstnostjo in nosilno
zmogljivostjo narave ter na drugi strani med človeškimi potrebami in materialnim razvojem, ki
izčrpava naravne vire na način, ki dolgoročno ni sprejemljiv (Stanovnik, Slabe, 2004, str. 51).
Ekologija je veda, ki proučuje odnose med organizmi ter odnose med njimi in neživim okoljem
(Lah, 2002a, str. 54). Okoljevarstvena presoja snovno – energetskih tokov se v diplomskem
delu osredotoča na antropogeno oblikovane tokove snovi in energije v gospodarstvu, natančneje
v industriji. Poraba surovin in energije je najpomembnejša interakcija med industrijo in
okoljem. Na drugi strani lahko onesnaževanje definiramo kot presežek vnosa snovi in energije v
okolje. Analize vzorcev rabe surovin in energije, prepoznavanje značilnosti snovno –
energetskega pretoka skozi industrijski sistem, definiranje vnosov in iznosov so zato zelo
pomembni pri prizadevanju k zmanjševanju obremenjevanja okolja. Navedeno izpostavlja v
svojem konceptu tudi posebna veja ekologije: industrijska ekologija.

4.1. Pojem industrijske ekologije
Robert White je definiral industrijsko ekologijo kot študijo snovnih in energetskih tokov znotraj
proizvodnje in potrošnje, analiza vplivov teh tokov na okolje, predelava naravnih virov ter vpliv
ekonomskih, političnih, socialnih faktorjev na snovno - energetske tokove (Lifset, 2002, str. 4).
Industrijska je v tem pogledu, ker se osredotoča na proizvodne procese. Glavni predmet je
industrija kot del družbe, ki proizvede največ blaga in storitev ter pri tem porablja naravne vire
ter ima na drugi strani iznose zopet v naravo. Na ta način je pomemben vir okoljskega
onesnaževanja. Ekološka pa je v tej smeri, ker proučuje interakcije med proizvodnimi procesi in
okoljem. Tako postavlja človeško tehnološko aktivnost v širši kontekst večjega ekosistema, ki
podpira industrijski sistem in ga oskrbuje z vsemi osnovnimi sredstvi za njegov obstoj.
Industrijska ekologija proučuje vire snovi, ki jih uporablja industrija v proizvodnji in ponore, ki
sprejemajo ali razgradijo odpadne snovi. To vodi v vprašanje nosilnih zmogljivosti,
nevtralizacijskih sposobnosti ekosistema ter posledično v onesnaževanje (Lifset, 2002, str. 3).
Koncept industrijske ekologije se je razvil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi vse bolj
aktualne problematike industrijskega razvoja in sočasne ohranitve okolja (Slabe, 1996, str. 1).
Razsežnosti industrijske ekologije so obsežne in zajemajo oblikovanje industrijskega
ekosistema, ki vključuje zaprto zanko recikliranja; uravnovešenje industrijskih vnosov in
iznosov s kapacitetami naravnega ekosistema, dematerializacijo industrijskega iznosa,
izboljšanje pretoka in uporabe materialov v industrijskem procesu, sistemske vzorce uporabe
energije in usklajevanje politike podjetja z dolgoročnimi perspektivami industrijske ekologije
(Slabe, 1996, str. 25).
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4.2. Poglavitni cilji in načela industrijske ekologije

4.2.1. Cilji industrijske ekologije
Cilji industrijske ekologije (Graedel, 1995, str. 297):
− vsaka molekula, ki vstopi v proizvodni proces, naj zapusti proces kot del proizvoda (in ne
kot odpadek),
− vsaka enota energije, ki se porabi v proizvodnem procesu, naj opravi želeno delo v procesu,
− minimalna poraba snovi in energije v proizvodih, procesih in storitvah,
− izbor materialov, ki jih je dovolj na zalogi in so nestrupeni,
− večino potreb po materialih naj bi zadovoljili s tokovi recikliranih materialov,
− vsak proizvod in proces naj bo oblikovan tako, da ohrani uporabno vrednost vključenih
materialov,
− vsak proizvod naj bo narejen tako, da se ga lahko uporabi ob koncu življenjske dobe za
izdelavo drugih proizvodov,
− vsaka organizacija naj bo locirana ob upoštevanju ohranjanja lokalnih habitatov in biotske
raznovrstnosti ter ima minimalni vpliv na lokalne in regionalne naravne vire,
− vzpostavi naj se zveza z dobavitelji, strankami in predstavniki bližnjih organizacij z
namenom oblikovanja tesnega sodelovanja pri oblikovanju ponovne uporabe materialov,
reciklaži in zmanjševanju embalaže.
Kako organizirati podjetje, kakšne metode vodenja in proizvodnje uporabiti, da bo poslovanje
okoljsko učinkovito?2 Pomeni premik od sanacij nastale škode, ki ne prispevajo k uspešnosti
podjetja, v iskanje stroškovno učinkovitih metod poslovanja, ki oblikujejo okolju prijazno
podjetje ter obenem optimizirajo proizvodni proces v proizvodno in finančno korist podjetja. To
vprašanje postaja v zadnjem desetletju vse bolj aktualno, saj je z dobrim ekološkim profilom
mogoče povečati konkurenčnost podjetja. Po drugi strani restriktivnejša okoljevarstvena
zakonodaja, mednarodni standardi in zahteve kupcev pritiskajo na podjetja, da začenjajo uvajati
ekološki management. Za vzpostavitev učinkovitega ekološkega managementa ponuja
industrijska ekologija različne instrumente. Na eni strani so tu mednarodni standardi družine
ISO: Mednarodni okoljevarstveni standard ISO 14001, Označevanje okolju prijaznih izdelkov
(Ecolabel), Analiza življenjskega cikla (LCA). Na drugi strani se, poleg vpeljave mednarodnih
standardov, podjetja vedno bolj odločajo za vključitev v prostovoljne ekološke sheme kot so
EMAS, IPPC Direktiva, Ekoprofit, Čista proizvodnja. Z vpeljavo ekoloških shem je mogoče pri
vodenju podjetja dolgoročno slediti konceptu trajnostnega gospodarskega razvoja in okoljski
učinkovitosti.

2

OKOLJSKA UČINKOVITOST (environmental efficiency): »Učinkovita uporaba ali varovanje okolja, ki nima
stroškovno ugodnejše alternative in je dinamično najbolj učinkovita; s stroškovno učinkovitostjo se merijo
ekonomski dosežki varstva okolja (npr. učinkovito izkoriščanje energije)« (Lah, 2002, str. 189).
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Industrijska ekologija se razvija v različne smeri (Slabe, 1996, str. 25):
− oblikovanje industrijskih sistemov, ki upoštevajo naravne zakonitosti;
− industrijski metabolizem kot analitični pristop za ugotavljanje materialnih in energijskih
tokov iz biosfere preko industrijskega sistema nazaj v biosfero;
− strukturna ekonomika in dinamični vnos/iznos modeli kot preskušena teorija in orodja za
ugotavljanje učinkov tehnoloških sprememb na gospodarstvo, industrijo in ekosisteme;
− proces oblikovanja za okolje, ki omogoča oblikovanje naprav, procesov, izdelkov in storitev
ob upoštevanju tako ekoloških naprav kot ekonomskih stroškov in koristi;
− management stikov med industrijo in naravnimi ekosistemi, ki usklajuje vnose in človekove
iznose z ovirami iz biosfere.
Industrijska ekologija se osredotoča na ključno vlogo industrije pri zmanjševanju
obremenjevanja okolja. Pri tem usmerja svoja prizadevanja na dve aktivnosti. Prva je
preprečevanje onesnaževanja: minimalizirati okoljski vpliv trenutnih proizvodov in
procesov). Tipična časovna skala okoljskih preventivnih ukrepov in učinkov je leto ali dve in
vključuje tipične dejavnosti kot so: preprečevanje nenadzorovanih emisij v okolje, varčevanje z
energijo, izboljšave pakiranja ipd. Druga aktivnost je oblikovanje za okolje, ki ima daljšo
časovno skalo in večinoma zadeva proizvode in procese pred njihovo izdelavo oz. vpeljavo v
proizvodni proces. Tipične aktivnosti so razvoj modularnosti, minimalizacija raznovrstnosti
materialov, zamenjava proizvodnih procesov (Graedel, 1995, str. 307 – 308). Ti dve osrednji
načeli naj usmerjata poglavitne okoljske aktivnosti v podjetju.

4.2.2. Biološka analogija
Industrijska ekologija prevzema naravne ekosisteme kot model industrijske aktivnosti. Predmet
primerjave je naravni ekosistem, s poudarkom na pretoku in še posebno reciklaži snovi, hranil
in energije in je tako potencialni model snovno - energetskih povezav znotraj samega podjetja
in med različnimi podjetji. Pri idealnem ekosistemu je edini vnos sončna energija. Vsa ostala
snov je biološko reciklirana v tem smislu, da je vsak stranski proizvod določene vrste hrana za
drugo vrsto. Številni biološki ekosistemi so še posebno učinkoviti v presnovi/reciklaži snovi in
energije in na ta način idealni zgledi učinkovitega kroženja snovi in energije v industriji.
Biološki ekosistem skuša reciklirati večino bistvenih hranil, pri čemer uporablja le sončno
energijo. Primer je ogljikov – kisikov krog. Industrijska analogija takega sistema je industrijski
park večih proizvodnih podjetij, ki znotraj zajema in reciklira vso fizikalno snov ter porablja le
energijo, ki jo dobi zunaj sistema, njegov iznos pa so le nematerialne storitve za potrošnika.
Seveda je ta vizija visoko idealizirana (Ayres, 2002, str. 49). Visok ideal bi bil že, če bi iznos
podjetja predstavljal samo končni, glavni izdelek. Kot vemo, temu še zdaleč ni tako, ravno
zaradi neučinkovite rabe naravnih virov in nesposobnosti reciklaže nastajajo odpadki.
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4.2.3. Sistemski pristop industrijske ekologije
Cilj je izogniti se ozkim, delnim analizam, ki lahko spregledajo pomembne ekološke dejavnike.
Sistemski pristop se kaže v večih oblikah (Lifset, 2002, str. 6):
− princip življenjskega kroga (ocenjevanje življenjskega cikla procesov, naprav, proizvodov
od pridobivanja surovin do končne odstranitve izrabljenega izdelka),
− analiza snovno - energetskih tokov (analiza industrijskega metabolizma, vnos – iznos, tok –
zaloge, vpliv na naravne biogeokemične kroge)
− uporaba različnih modelov

4.2.4. Tehnologija
Industrijska ekologija priznava potrebo neprekinjenega tehnološkega razvoja in vidi v okolju
prijaznih tehnologijah kritičen element za prehod v sonaravno trajnostnost. Gre za aplikacijo
ekoloških načel na industrijske procese. Nova tehnologija mora biti inovativna, vključevati
mora razvoj učinkovitih izdelkov, procesov, storitev, biti energetsko bolj učinkovita, uporabljati
druge materiale, napreden informacijski management (Slabe, 1996, str. 15). Na ta način pomeni
prelomnico v načinu reševanja ekoloških problemov, saj gre za premik od kurative k preventivi.
Tehnološke izboljšave naj bodo tudi ukrep za izboljšanje okoljskih problemov, potrebna je
vpeljava okoljsko sprejemljivejših tehnologij v proizvodne postopke oz. celoten življenjski krog
proizvoda (Lifset, 2002, str. 7).

4.2.5. Dematerializacija, dekarbonizacija in okoljska učinkovitost
Industrijska ekologija uporablja sistemski pristop, ki teži k optimizaciji rabe naravnih virov.
Zmanjševanje porabe surovin in posledično manjše obremenjevanje okolja se nanaša na več
konceptov: dematerializacijo, intenzivnost rabe naravnih virov, dekarbonizacijo, detoksifikacijo
in okoljsko učinkovitost. Z napredovanjem industrijskega sistema iz linearnega pretoka snovi v
polcikličen ali cikličen pretok (Slika 6.3.1.) ne pomeni samo zapiranje zanke ampak tudi
manjšo porabo naravnih virov.
− Dematerializacija se nanaša na zmanjšanje porabe surovin pri proizvodnji. Ponuja možnost
zmanjševanja povezanosti ekonomske rasti s porabo naravnih virov ter obremenjevanjem
okolja. Ponavadi jo merimo z maso snovi na ekonomsko aktivnost ali prebivalca.
− Dekarbonizacija se nanaša na rabo fosilnih, neobnovljivih virov energije oz. na vsebnost
ogljika v gorivih. Glavni problem so emisije toplogrednih plinov ter povečan učinek tople
grede na zemlji.
− Detoksifikacija se nanaša na zamenjavo vnosa nevarnih snovi z okoljsko sprejemljivejšimi
snovmi, zmanjšanje sproščanja kritičnih onesnažil v okolje
− Okoljska učinkovitost podjetja postavlja v ospredje vprašanje, kako lahko podjetje ustvari
določeno količino iznosa z zmanjšano rabo naravnih virov (razmerje iznos/naravni viri
(Lifset, 2002, str. 8).
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4.3. Prednosti, ki jih prinaša industrijska ekologija za industrijska podjetja
Industrijska ekologija je veda, ki združuje celotni industrijski proces, tako da določa največjo
koristno uporabo virov, jo optimira, minimalizira nastajanje odpadkov v procesu pridobivanja
in predelave virov, minimalizira odpadke v procesu proizvodnje, maksimalizira uničenje oz.
ponovno uporabo virov, ki so posledica produkcijskega procesa, maksimalizira končni
preostanek ali reciklirani del izdelka in minimalizira porabo energije v produkcijskem procesu
(Slabe, 1996, str. 25). Razvoj tehnologije, ki bi ne bil zasnovan z odgovornostjo do narave, bi namesto k skladnosti med gospodarskim razvojem in posledicami tega v naravi, vodil k novim
nasprotjem in oviram razvoja (Lah, 2004a, str. 12). S sledenjem zgoraj navedenim načelom in
okvirnim ciljem je mogoče znižati stroške surovin in energije, znižati ali odpraviti stroške
ravnanja z odpadki, odstranjevanja odpadkov, znižati obratovalne, vzdrževalne in zavarovalne
stroške, zmanjšati tveganje ekoloških nesreč, izboljšati ugled in konkurenčnost podjetja in se
izogniti zavezujočim predpisom zakonodajalca (Slabe, 1996, str. 1). To dokazujejo pričevanja
različnih slovenskih podjetij, ki v zborniku »Trajnostni razvoj – od strategije do prakse«
poročajo o prednostih, tako ekonomskih, okoljskih in socialnih, izvedenih okoljskih projektov v
podjetju, ki zajemajo predvsem ukrepe na področju ravnanja z odpadki in učinkovite rabe
energije.
Zahteve po varovanju okolja prihajajo v podjetja s strani zakonodaje in različnih interesnih
skupin, bodisi lastnikov, kupcev in zaposlenih bodisi s strani širše družbene aktivnosti, kot npr.
okoljevarstvenih organizacij. Podjetja imajo nalogo, da razvijejo zamenjavo za neobnovljive
vire in inovacije, ki bi zmanjšale odpadke in varčno uporabljale energijo. Z oblikovanjem za
okolje in razvojem novih izdelkov je mogoče zmanjšati ekološko škodo, ki nastaja zlasti v času
uporabe izdelka. Hitra rast javne ekološke zavesti in vedno strožja zakonodaja dodatno
pritiskata na industrijo, da razvija nove tehnologije in tehnike, ki lahko pomagajo svetovnemu
gospodarstvu k sonaravnosti in trajnostnosti (Slabe, 1996, str. 14). Organizacija, ki stremi k
izboljšanju (mednarodne ) konkurenčnosti, ne sme preprosto slediti kratkoročni logiki kapitala
in doseganju dobička za vsako ceno. S svojim poslovanjem mora prav tako prispevati k razvoju
ekonomsko in socialno uravnotežene družbe z ustreznim odnosom do naravnega okolja in
kulturne identitete. Na ta način bi bilo že veliko narejenega za trajnostni razvoj. Okoljska
uravnoteženost je dejavnik podpore, degradirano okolje pa ovira gospodarskemu razvoju
(Lobnik, 2004, str. 128).
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5. Sistemski vidiki okoljevarstvenega proučevanja snovno – energetskih tokov

Interakcije med okoljskim metabolizmom in industrijskim metabolizmom ter antropogeno
preoblikovanje pokrajin lahko proučimo s pomočjo splošne sistemske teorije (v nadaljevanju
SST). Sistemski koncept postavlja v raziskovalno žarišče notranjo medsebojno povezanost
sestavin (podsistemov) in princip hierarhičnosti pri povezovanju v sisteme višjega reda (Plut,
2004, str. 24).
Zaradi vse bolj aktivne vloge človeka v ekosistemih sodobne definicije ekosistema poudarjajo
njegovo trojno sestavo: živa bitja, nežive naravne sestavine in tehnični (antropogeni) elementi
kot podsistemi, ki so med seboj in z okolico energetsko, snovno in informacijsko povezani
(Slika 5.1.). Tako pojmovanje ekosistemov se približuje sistemsko zasnovanemu, sodobnemu
geografskemu pojmovanju odprtega pokrajinskega sistema, sestavljenega iz naravnih (živih in
neživih sestavin) in antropogenih sestavin v medsebojni večdimenzionalni, mrežni soodvisnosti
in součinkovanju (cv: Eichler, 1993).

Slika 5.1: Mrežno zasnovan ekosistem

Podsistemi

EKOSISTEM

BIO-EKOSISTEMI
zoosistemi
fitosistemi
antroposistemi

živa
bitja

GEO-EKOSISTEMI
hidrosistemi
klimasistemi
pedosistemi
morfosistemi

neživi naravni
elementi

Podsistemi

tehnični
elementi
TEHNO-EKOSISTEMI
urbani sistemi
industrijski sistemi
prometni sistemi

Vir: cv: Eichler, 1993
Kjer prevladujejo tehnični elementi, je umestno govoriti o tehno – ekosistemih, npr o urbanem
ali industrijskem sistemu, ki je tudi predmet obravnave v pričujočem diplomskem delu.
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SST predstavlja osnovo geografskega okoljevarstvenega raziskovanja, saj procesi snovno –
energetskih tokov ter posledično obremenjevanje okolja potekajo v odprtih sistemih, ki jih
sestavljajo (Slika 5.2.) (Plut, 2003, str. 14):
− sestavine sistema z vlogo regulatorja ali z vlogo zalog snovno – energetskih tokov ter
povezave med njimi ter okolico
− snovni in energetski vnosi (input)
− snovni in energetski iznosi (output)

Slika 5.2: Odprti sistem
meja sistema

Ei

Ev
R

Z

Sv

Z – zaloge
R – regulator

Ev – energetski vnos
Ei – energetski iznos

Vir: Plut, 2004, str. 25
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6. Industrijski sistem

Pojem industrije je definiran kot način produciranja s prevlado strojev v produkcijskem
procesu, ki se je uveljavil s prvo industrijsko revolucijo (Leksikon Cankarjeve…, 1988, str.
394). Lah definira industrijo malo drugače: »…sekundarni del proizvodnje s surovinskimi in
predelovalnimi panogami, ki je povezan z energetiko, gradbeništvom in storitvenimi
dejavnostmi« (Lah, 2002a, str. 82). Namen industrijskih dejavnosti je predvsem proizvodnja
polizdelkov in končnih izdelkov. Žal črpanje surovin in proizvodnja izdelkov (ne glede na
vgrajene čistilne naprave in druge ukrepe za minimaliziranje emisij in odpadkov) vedno do
neke mere vpliva na okolje, že z uporabo energije in primarnih virov, izčrpavanjem naravnih
virov, še posebno če so ti neobnovljivi. Največ se onesnažuje neposredno z odpadki in
emisijami v zrak, zemljo in vodo (Slabe, 1996, str. 6).

6.1. Industrijski metabolizem3
Pojem industrijski metabolizem izraža idejo industrijskega sistema kot živ organizem, ki se
»hrani« z naravnimi snovno – energetskimi viri, ki jih »predeluje« v uporabne proizvode in
»izloča« odpadke. Ta ideja nam omogoča širši vpogled v industrijski ekosistem in
osredotočenost na povezave snovno – energetskih tokov (Johansson,, 2002, str. 73).
V fizikalnih osnovah lahko definiramo ekonomsko proizvodnjo kot preobrazbo skupine snovno
– energetskega vnosa ob določenem proizvodnem procesu v drugo skupino snovno –
energetskega iznosa. Industrijska presnova predvsem izpostavlja drastično razliko med
naravnimi in industrijskimi predelovalnimi procesi, še posebno v gostoti (intenzivnosti) snovnih
in energetskih tokov in odsotnosti primarnih proizvajalcev. Naravni ekosistemi imajo zaprte
krogotoke, z izjemo sončne energije. Industrijski sistem je odvisen od snovnega in energetskega
vnosa od zunaj, prav tako odpadnega materiala ni sposoben razgraditi, zato je potreben iznos
nazaj v okolje. V naravnih sistemih nekatera hranila krožijo v zaprtih zankah s skoraj
globalnimi povratnimi tokovi (reciklažo) medtem ko so industrijski ekosistemi energetsko in
snovno potratni in ustvarjajo razpršeno energijo –neuporabne snovi, ki onesnažujejo okolje
(Johansson,, 2002, str. 73). V nasprotju z naravnim ekosistemom, večina produktov industrijske
aktivnosti nima nobene uporabnosti za okolje, to so odpadki. Industrijski sistem je odprt sistem,
pri čemer so surovine, naravni viri preoblikovani v odpadne snovi brez pomembnejše reciklaže.
Industrijski sistem je po tem kriteriju netrajnosten. Velik del antropogene rabe surovin je
potraten. To pomeni, da so številne surovine v toku značilne rabe degradirane, razpršene in
izgubljene za gospodarski sistem. Takšna »značilna« raba surovin posnema delovanje sistema
linearnega tipa snovnega pretoka in priznava le neomejene naravne vire (Graedel, 1995, str.
95). Skoraj ves material izstopi iz industrijskega sistema, en del hitro en del šele po daljšem
obdobju. Le reciklaža, ponovna uporaba ali predelava preprečuje (ali podaljša uporabno dobo)
materialnemu vnosu, da izstopi v okolje. Idealna raba naravnih virov in energije v industrijskem
procesu bi bila po vzorcu biološkega modela.

3

METABOLIZEM = bazalna presnova: lastnost živih organizmov, ki sprejemajo (s hrano) določene snovi, da si z
njimi zagotavljajo življenjske funkcije (Lah, 2002, str. 27).
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6.1.1. Primerjava z biosfero
V primerjavi s proizvodnim sistemom biosfere, ki je razvila skoraj popolni sistem reciklaže oz.
ponovne uporabe snovi, ima industrijski sistem tri ključne pomanjkljivosti (Strassert, 2002, str.
110 – 111):
− Odvisnost od neobnovljivih naravnih virov: Presnovni procesi (fotosinteza) bioloških
organizmov izvirajo iz obnovljivega vira – sončne svetlobe. Nasprotno energetski vnos
industrijskega sistema bistveno sloni na pridobivanju neobnovljivih virov energije (fosilni
viri energije). Od tu izvirajo antropogene emisije.
− Odsotnost samoproizvodnje (izčrpavanje sistema): Presnova živih organizmov (celic)
zaznamujejo večstopenjske regenerativne (samoobnavljajoče) kemične reakcije. V nasprotju
s to sposobnostjo industrijski proizvodni sistem označimo kot gospodarstvo z linearnim
pretokom, kjer pomenijo industrijski procesi nepovratne pretvorbe.
− Odstotnost reciklaže: Biosfera je izrazito učinkovita v reciklaži eksistenčno pomembnih
elementov, prisotni so organizmi razgradnje, ki so pomemben del ciklične organizacije
snovnih tokov in pretvorb v sistemu. V industrijskem sistemu ni nobenega tako
učinkovitega elementa razgradnje, ki bi pomenil obenem oskrbo z osnovnimi elementi.
− Odsotnost samoobnavljanja.: Ciklična organizacija proizvodnje je bistveni pogoj za
vzpostavitev samoobnavljanja sistema. Če ciklične organizacije ni, tako kot v industrijskem
sistemu, v sistemu prevladujejo številni linearni (ne krožni) procesi obdelave (predelave) ter
veliko število pretvorb, posledica so izgube energije (entropija), odpadki ter izčrpavanje
sistema.
Za razvoj industrijskega metabolizma v sonaravno trajnostno obliko obstaja več strategij, katere
predvideva industrijska ekologija in jih je mogoče dosegati ob tehnološkem razvoju (Bringezu,
2002, str. 79):
− Detoksifikacija: zamenjava snovnega vnosa z okoljsko sprejemljivejšimi snovmi,
zmanjšanje sproščanja kritičnih onesnažil v okolje (v širšem pomenu: evtrofikacija,
zakisljevanje, tanjšanje ozonske plasti, globalno segrevanje)
− Dematerializacija: koncept dematerializacije se nanaša na zmanjševanje rabe surovin na
enoto ustvarjenega proizvoda ali storitve, uporaba manjše količine materiala, da ustvarimo
izdelek enakih karakteristik kot njegov predhodnik; učinkovitost rabe virov, zmanjševanje
vnosa in iznosa; dematerializacija zmanjšuje nastajanje odpadkov in emisij, saj po načelu
zakona o ohranjanju snovi, vsak snovni vnos slej ko prej postane emisija ali odpadek; cilj
lahko dosežemo z zmanjševanjem izdelkov, spremembo fizikalnih lastnosti, podaljšano
življenjsko dobo izdelkov,
− Dekarbonizacija: sprememba energetske intenzivnosti (pri čemer večji del predstavlja
pridobivanje energije iz fosilnih virov), izboljšati energetsko učinkovitost
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6.1.2. Entropija
Če bi veljal le prvi zakon termodinamike (o ohranitvi energije), se bi lahko energija v
antropogenem sistemu vedno znova koristila in pretvarjala brez izgub iz ene oblike v drugo.
Preoblikovanje proste energije poteka pod vplivom drugega zakona termodinamike (entropijski
zakon), ki določa način in smer preoblikovanja proste energije. Pri vsakokratnem
preoblikovanju energije (in snovi) iz ene oblike v drugo se zmanjša skupna količina
izkoristljive energije. Energetske in snovne pretvorbe vedno spremlja degradacija energije in
snovi, z dodatnim povečevanjem snovno-energetskih tokov pretvorb pa človek z materialnimi
dejavnostmi še pospešuje naraščanje entropije4, kar je osnovni vzrok nastanka in povečevanja
pokrajinsko degradacijskih procesov. Prisotna je entropija kot fizikalno merilo nepovračljivosti
energije oz. kvantitativna mera degradacije energije, njene pretvorbe iz koncentrirane v
razpršeno obliko. Povečana poraba energije povečuje obseg energetskih pretvorb, katere
spremlja naraščanje entropije okolja, le–ta pa povzroči povečanje pritiskov na okolje in s tem
degradacijo okolja. V antropogenih, za razliko od naravnih sistemov, prevladujejo pozitivni
(destruktivni) povratni loki, ki dodatno pospešujejo naravne entropijsko – degradacijske
procese, ko presegajo samoregulacijske sposobnosti pokrajine (Plut, 2004, str. 26).
Tako v naravnih kot tehno – ekosistemih je v procesu proizvodnje in potrošnje prisotna
entropija (Slika 6.1.). Česar slika ne prikazuje, je dejstvo, da je entropija v tehnosferi bistveno
hitrejša in višja, o čemer pričajo odpadki in prekomerno obremenjevanje okolja. Po sistemski
teoriji je skupna količina vnosa energije (in snovi) v tehno – sistem enaka količini energetskega
(in snovnega ) iznosa, razen v primeru, da se energija (snov) shrani v tem sistemu (Plut, 2004,
str. 24). Vendar obstaja pomembna kvalitativna razlika med enakimi količinami surovin (vnos)
in odpadnega materiala (iznos). Za surovine (vire) je značilna nizka entropija, za odpadni
material pa visoka. Nizko entropijo izčrpavamo iz ekoloških virov, visoko entropijo pa vračamo
v odtoke v okolju. Prosta energija (zmožnost, da reorganiziramo materijo) in zaloga snovi, ki je
bila delno že predhodno organizirana v naravnih biokemičnih procesih tako, da ustreza našim
namenom (energetski, surovinski viri), se dokončno iztrošita v proizvodnem procesu. Iztrošeno
materijo in energijo je potrebno iz proizvodnega procesa odstraniti nazaj v okolje, novo in
svežo materijo ter energijo pa je potrebno dobaviti iz okolja. Ponovno napolnjevanje fizikalne
baze za ekonomsko življenje ni krožno. Skozi biokemične cikluse, ki jih napaja sonce, reciklira
naravni ekosistem mnogo človeških, industrijskih odpadkov, in tako se nekaj odpadnega
materiala eventualno vrne kot sveži vnos. Tu gre za »usluge« okolja, ki so izven ekonomskega
procesa in niso del modela krožnega toka industrijske aktivnosti.. Dejstvo, da so viri in odtoki
omejeni, pomeni, da entropična narava pretoka v veliki meri povečuje moč pomanjkanja, saj se
končni viri izčrpujejo, končni odtoki pa polnijo, slednji pa ne morejo znova napolniti prvih
(Kirn, 1991, str. 81, 82).

4

ENTROPIJA je »mera nerazpoložljive energije v zaprtem termodinamičnem sistemu.« Z drugimi besedami,
visoka entropija pomeni strukturo, v kateri je večina energije vezana, in nizka entropija strukturo, za katero velja
nasprotno (prosta energija) (Kirn, 1991, str. 62).
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6.2. Snovno energetski tokovi v industrijskem sistemu
Osnovna dotoka v industrijski proizvodni sistem sta energija in materija iz okolja. Končni odtok
je razpršena energija, materija in odpad. Pomembna lastnost snovno – energetskih tokov v
industrijskem sistemu je, da potekajo v odprtem termodinamičnem sistemu, kjer se prenos
energije in z njo povezane materije vrši po termodinamičnih zakonih (Slika 6.1). Iz
pokrajinskega sistema predpostavljamo, da ravno tako velja za industrijski sistem pravilo, da je
skupna količina vnosa energije (in snovi) enaka količini energetskega (in snovnega) iznosa,
razen v primeru, da se energija (snov) hrani v industrijskem sistemu (Plut, 2004, str. 24).

Slika 6.1: Snovno - energetski tokovi v biosferi in tehnosferi
BIOSFERA
odtok
izhlapevanje

sonce
padavine

proizvodnja

potrošnja

razkrojevanje

minerali

minerali
toplota
potrošnja

toplota

toplota

toplota

toplota
proizvodnja

TEHNOSFERA
fosilni viri
voda
minerali

Vir: Plut, 2004, str. 43
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6.2.1. Temeljne razlike med naravnimi in industrijskimi sistemi
Industrijski ekosistem temeljno označuje nesklenjenost snovnih krogov (odpadki) in raba
neobnovljivih energetskih virov, kar povzroča pokrajinske obremenitve ter spremembe v
pokrajinski sestavi in dinamiki okolja. Snovno – energetsko (hrana, zrak, voda, energija,
minerali) je sistem eksistencialno odvisen od naravnega sistema, ki ga snovno – energetsko
izčrpava in obenem obremenjuje z odpadki in emisijami. V naravnih pokrajinskih sistemih so
kot vir energije prisotni zgolj tokovi sončne energije (kot proste energije iz okolice), v
antropogenih sistemih (industrijski sistem) pa tudi drugi energetski viri (npr. zaloge fosilnih
goriv), ki jih črpamo iz narave (Plut, 2004, str. 25). Tudi materialna osnova industrijskih
proizvodnih procesov so naravni viri (Plut, 1995, str. 26 – 27). Industrijski sistem je v celoti
odvisen od naravnih virov.
Temeljne razlike med naravnimi in antropogeniziranimi energetskimi tokovi (Slika 6.1.):
− sončna energija je praktično edini in obnovljivi (stalen priliv) energetski vir naravnih
pokrajin, v industrijskih sistemih pa je prevladujoča raba fosilnih goriv (zaloge) in z njo
povezano naraščanje pritiskov na okolje
− snovno – energetski tokovi naravnih pokrajin ne proizvajajo snovnih odpadkov
(razkrajanje), ki označujejo industrijski sistem
− v naravni pokrajini prevladujejo negativni povratni pokrajinski loki, ki stabilizirajo snovno
– energetske spremembe, industrijski sistem teh lokov ne premore, kopičijo se odpadki
Slika 6.1. prikazuje ključne razlike med biosfero in tehnosfero, katerih posledica so odpadki. Če
pogledamo na samem vstopu snovi in energije v sistem, prepoznamo bistveno razliko v
energetskih virih. Namesto sončne energije so v tehnosistemu glavni energetski viri fosilna
goriva, katerih prekomerna raba je najpomembnejši vzrok za onesnaževanje okolja ter
predvsem globalni ekološki problem: spreminjanje svetovne klime. Ključna pomanjkljivost
snovno – energetskih tokov tehnosistema se kaže torej že na sami življenjski osnovi tega
sistema: prekomerna raba neobnovljivih virov energije. Ukrepi na tem področju se nanašajo na
čim manjšo rabo fosilnih virov (dekarbonizacija), čim večjo rabo obnovljivih virov energije,
čim večjo učinkovitost rabe naravnih virov. V nadaljnji »presnovi«, procesnem delu
tehnosistema manjka ključni proces, ki je lasten biološkim sistemom, to je razkrojevanje. Ob
dodatni negativni lastnosti – odsotnost mehanizmov ravnovesja, zlasti negativnih, izravnalnih
povratnih lokov, se v industrijskem sistemu kopičijo odpadki. Vzpostavljena je le šibka
povratna zanka v primeru surovin, ki pa se ne vrne v samo mineralno osnovo sistema kot v
biosferi ampak v kasnejšo stopnjo že pridobljenih mineralnih surovin. Torej ni sklenjenega
kroženja snovi, pri čemer je potrebno poudariti, da tudi ni sklenjenega kroženja vode kot
najpomembnejše življenjske dobrine. Še vedno vstopa v industrijski ekosistem v veliki večini
pitna voda (tudi ko ni potrebna takšna kakovost), iz njega pa izstopa kot odpadna, onesnažena
voda.
Snovni tok skozi industrijski sistem, katerega rezultat je končni izdelek in katerega snovni vnos
predstavljajo materiali s strani dobaviteljev, lahko kategoriziramo v (Graedel, 1995, str. 112):
− odpadni tok (iznos iz sistema)
− tok recikliranih materialov (vnos v sistem)
− povratni tok znotraj proizvodnega procesa.
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Slika 6.2: Snovni tok v industrijskem sistemu
INDUSTRIJSKI SISTEM
primarni
materiali
reciklirani
materiali

Proizvodni
proces

proizvodi

odpadki

povratni
tokovi

Vir: Graedel, 1995, str. 112
Vnos materialov lahko poteka v obliki treh tokov (Graedel, 1995, str. 112):
− primarni materiali
− recikliranih materialov (vnos v sistem od zunaj)
− reciklirani materiali znotraj proizvodnega procesa

6.3. Tipologija ekosistemov glede na lastnost pretoka snovi
Graedel in Allenby sta oblikovala tipologijo ekosistemov, ki se razlikujejo glede na njihovo
linearnost ter stopnjo odvisnosti od zunanjih vnosov snovi in energije ter iznosov v zunanje
okolje. (Graedel, 1995, str. 93):
− linearni tip: linearni tok snovi (najbolj odvisen od zunanjih virov); snovni tok iz ene
stopnje v drugo je neodvisen od drugih tokov – predvideva neomejene vire ter neomejeno
količino ponora (odpadkov),
− delno ciklični tip: delno ciklični tok snovi, oblikovana je regeneracija in povratni loki
(krogotok), še vedno obstaja odvisnost od toka vnosov in iznosov, predpostavlja omejene
vire snovi in energije ter ponora (odpadkov), sistem označuje večja učinkovitost, vendar
dolgoročno ni učinkovit, ker še vedno obstaja pretok v eno smer – sistem se izčrpuje,
− ciklični tip: ciklični tok snovi (največja stopnja kroženja in najmanjša odvisnost); odpadek
v enem členu sistema predstavlja vir za drugi člen, sončna energija nastopa kot edini
zunanji vir (izjema v popolni cikličnosti biološkega sistema), ta model močno navezuje
biološke ekosisteme na industrijsko ekologijo s poudarkom na pomembnosti zaprtih
krogotokov snovi oz. princip zanke.(Lifset, 2002, str. 4)
V produkcijskem procesu industrijskega sistema snovni in energijski tokovi potekajo skoraj
izključno enosmerno: surovina, izdelek in končni odpadek. Pravimo, da je to gospodarski
sistem z linearnim tokom. Ob reciklaži ali ponovni uporabi čim večjega dela odpadnih snovi se
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razvije delno cikličen model s povratno zanko. Zunanji vnosi so še vedno potrebni. Tokovi
znotraj sistema so v tem modelu veliki, medtem ko so zunanji tokovi (vnos virov, iznos
odpadkov) precej manjši. Delno cikličen sistem je učinkovitejši od linearnega, toda dolgoročno
še vedno ni samozadosten, sonaravno trajnosten in napoveduje rušenje sistema, ker so tokovi
pretežno enosmerni. Rešitev je v popolnoma cikličnem sistemu oz. gospodarskem sistemu s
krožnim tokom, kjer ni mogoče definirati virov in odpadkov, kajti odpadek v enem delu sistema
je vir drugemu delu sistema. Lahko bi rekli, da odpadkov ni. Takšen sistem zagotavlja
racionalnejšo rabo virov, preprečitev nastajanja odpadkov ter vrnitev preostankov iz
proizvodnje in izrabe v krožne tokove transformacijskega procesa. Vse to pomeni približanje
naravnim zakonitostim ciklične reprodukcije. Naloga industrijske ekologije je usmeriti razvoj
gospodarskega sistema od linearne preko delno ciklične do prave ciklične oblike (Slabe, 1996,
str. 27).

Slika 6.3: Tipi industrijskih ekosistemov ob upoštevanju snovnega pretoka

reciklaža in
ponovna uporaba

reciklaža

ponovna uporaba

vnos
vnos

iznos

iznos

Linearni tip

Delno ciklični tip

Ciklični tip

Vir: Slabe, 1996, str. 27
Kroženje snovi in optimalna raba razpoložljivega energetskega potenciala (pretoka) sončne
energije so temeljni dejavniki delovanja naravnih ekosistemov. Oba procesa sta v industrijskih
ekosistemih bistveno spremenjena (Plut, 2003, str. 34 – 36):
− Energetska bilanca – neposrednega priliva (in rabe) sončne energije ni (razen v primeru
izrabe kot obnovljivi vir energije, npr. v obliki solarnih sistemov za pripravo tople vode,
avtonomnih elektrarn na sončevo sevanje za proizvodnjo električne energije), daleč
najpomembnejši energetski vir so neobnovljive zaloge fosilnih goriv.
− Kroženje snovi – metabolizem (presnova) industrijskega ekosistema vključuje velike vnose
vode, hrane in surovin, posledica pa so velike količine tako dobrin kot tudi odpadkov. V
naravnih ekosistemih se odpadne snovi razgradijo in ponovno vključijo v snovne kroge.
Velike količine slabo razgradljivih odpadkov ter nezmožnost razgrajevanja odpadnih snovi
v industrijskih ekosistemih je pripeljalo do kopičenja odpadkov, ki se navadno odlagajo na
urejena ali neurejena odlagališča, torej kopičijo na določenih mestih. Natančne snovne
bilance je težko natančno prikazati, saj ni znana količina vseh snovi, ki prihajajo v
industrijski sistem, prav tako je težko natančno izračunati razmerje med proizvodi in
odpadki.
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7. Varstvo okolja in industrija

7.1. Onesnaževanje okolja
Kljub temu, da prevladuje splošno prepričanje, da je industrija v EU zelo izboljšala svoje
poslovanje z okoljem ter, da je potrebno preusmeriti pozornost s točkovnih industrijskih virov
onesnaževanja na vse bolj zaskrbljujoče razpršene vire onesnaževanja, kot so promet in tudi
gospodinjstva, ostajajo industrijski proizvodni procesi še vedno med največjimi viri pritiskov na
okolje. Okoljska politika ima pri tem eno ključnih vlog. Princip preprečevanja onesnaževanja,
katerega cilj je izboljšanje gospodarjenja in varovanje okolja, je z deklaracijo o trajnostnem
razvoju sprejet na globalni ravni. Osredotoča se na zmanjševanje rabe virov in s tem na
preprečevanje nastajanja emisij in odpadkov. V ekonomskem smislu pomeni to za podjetje
neposredno znižanje stroškov poslovanja – prihranek, za širše okolje pa še zmanjšanje stopnje
tveganja in odpiranje novih poslovnih možnosti (Vabilo k…, 2005).
Na splošno lahko onesnaževanje označimo kot presežek vnosa snovi in energije v okolje, kar
prikazuje tudi Slika 7.1. (Plut, 2004, str. 15). Aplikativna definicija sonaravnega razvoja
postavlja v ospredje težnjo k zmanjševanju antropogenih energetsko-surovinskih tokov in
drugih pritiskov na raven, ki ne presega regeneracijskih in nevtralizacijskih zmogljivosti okolja
ter ohranja pokrajinsko in biotsko raznovrstnost. (Plut, 2004, str. 23)

Slika 7.1: Modelna predstavitev onesnaževanja okolja

VNOSI IZ
OKOLJA

POSPEŠEVANJE
ENERGETSKIH TOKOV
Onesnaževanje

LITOSFERA

LITOSFERA

energija, minerali

trdni odpadki

HIDROSFERA

HIDROSFERA

voda

onesnaževanje voda

DRUŽBA

BISOFERA

BISOFERA

kmetijstvo

degradacija

ATMOSFERA

ATMOSFERA

zrak

Onesnaževanje zraka

Vir: cv: Mckinney – Schoch, 1998
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7.1.1. Ekološki problemi
Za pravilno razumevanje pomena industrijske ekologije in vloge posameznega industrijskega
podjetja v doseganju skupnega cilja sonaravnega trajnostnega razvoja je potrebno izpostaviti
poglavitne ekološke probleme, tako globalnih, regionalnih razsežnosti kot na lokalnem nivoju.
Predstavljene ekološke probleme upoštevam pri kasnejši okoljevarstveni presoji snovno –
energetskih tokov v podjetju.
Globalni problem predstavlja tanjšanje ozonske plasti, spreminjaje svetovne klime, izguba
habitata in biološke raznovrstnosti. Na regionalni ravni predstavljajo ekološko problematiko
kemijske spremembe površinskih voda, degradacija prsti v obliki erozije, zasoljevanja,
zamočvirjenja in izgube rodovitnosti, kisle padavine, evtrofikacija, raba strupenih kemikalij kot
so herbicidi in pesticidi. Med značilne lokalne ekološke probleme uvrščamo fotokemično
onesnaževanje s smogom t.i. sivih mest in prizemnim ozonom t.i. sončnih mest. Velik problem
je onesnaževanje podtalnic, ki so daleč najpomembnejši vir pitne vode v Sloveniji. Z
industrijskimi in komunalnimi odplakami se v čistilnih napravah ali v iztokih v naravo nabira
blato, ki vsebuje škodljive snovi. Tu so še odlagališča nevarnih odpadkov in nevarnost razlitja
tekočih goriv (Slabe, 1996, str. 20).
Slovenija je v primerjavi z EU – 15 po večini kazalcev uvrščena med države z zmernimi pritiski
na okolje, toda po porabi energije, naravnih virov in proizvodnji emisij presega trajnostno
sprejemljivo raven. Ključna razvojna pomanjkljivost je šibka vključenost okoljskih sestavin
blaginje, slaba povezanost ekonomskih in okoljskih ukrepov države in prevladujoča energetska
in materialna ter emisijska intenzivnost podjetij v javnem sektorju (Kovač, 2004, str. 13).

7.1.2. Energija in promet
Resolucija o izvajanju nacionalnega energetskega programa, ki jo je sprejela Vlada Republike
Slovenije leta 2003, predvideva v obdobju 2000 – 2010 enakomerno rast porabe končne
energije s povprečno letno stopnjo rasti 1,9 % (v industriji 2,2 %, prometu 1,3 % in drugi porabi
2,1 %).
Od leta 1992 do leta 2000 je poraba končne energije v Sloveniji zrasla za petino. Najhitreje
rastejo potrebe po energiji za poganjanje prometa. Obseg prometa se povečuje z gospodarsko
rastjo. Hitro rast povpraševanja po tovornem prometu, predvsem cestnem, spodbujajo potrebe
modernega poslovanja, povpraševanje po potniškem prometu pa spodbuja rastoč turizem in
potreba po mobilnosti ljudi. Zato kljub velikim tehnološkim izboljšavam vozil rastejo tudi
negativni učinki prometa na okolje. Emisije toplogrednih plinov, predvsem ogljikovega
dioksida, ki izhajajo iz prometa, naraščajo hitreje kot emisije iz drugih virov. Zaradi ukinitve
uporabe osvinčenega bencina in uporabe katalizatorjev so se emisije svinca uspešno zmanjšale,
naraščajo pa emisije nekaterih predhodnikov škodljivega troposferskega ozona. Potrebam po
povečanju cestnega prometa sledi tudi rast cestne infrastrukture in površja, ki ga ta zaseda, s
tem pa tudi odvzem življenjskega prostora rastlinam in živalim in fragmentacijo naravnih
območij. Nevarnost povzroča prevoz nevarnih snovi in tveganje razlitij ob nesrečah. Vedno bolj
se zavedamo škodljivih vplivov hrupa, ki ga povzročajo različne oblike prometa, in stroškov, ki
nastanejo z odstranjevanjem odsluženih vozil (Energija in…, 2005, str. 1).
Delež industrije v porabi končne energije v Republiki Sloveniji, ki je leta 1992 znašal še 36,8
%, je leta 2000 zdrsnil na 29,0 %, kar je že primerljivo z EU-15 (28,5 %). Delež prometa v
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celotni porabi končne energije v Republiki Sloveniji, ki je leta 1992 znašal 24,4 %, je leta 2000
narasel na 31,3 % (EU-15 na 32,5 %), torej le malenkost pod deležem v Evropski uniji. V
prometu se je poraba končne energije v Sloveniji od leta 1992 do leta 2000 povečala za 54,4 %
(EU-15 za 16,5 %) s povprečno letno stopnjo rasti 5,6 % (EU-15 za 1,9 %) (Energija in…,
2005, str. 2).

7.1.3. Odpadki
Glavni cilj Nacionalnega programa varstva okolja pri odlaganju odpadkov je zmanjšanje
nastajanja odpadkov na izvoru, povečevanje snovne in energetske izrabe odpadkov ter
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Eden glavnih ciljev Nacionalnega programa varstva
okolja na področju nevarnih odpadkov je zmanjševanje količine nevarnih odpadkov in
nevarnostnega potenciala odpadkov pri izvoru (Odpadki in..., 2005, str. 10).
Za gospodarski razvoj potrebujemo naravne vire – materiale in energetske vire. Ker večina
naravnih virov ni neomejena in obnovljiva, lahko prihodnjim generacijam zagotovimo enake
možnosti za razvoj le, če z viri ravnamo odgovorno. EU si je kot enega izmed glavnih ciljev v
Strategiji trajnostnega razvoja postavila razdružitev povezave med gospodarsko rastjo, rabo
virov in proizvodnjo odpadkov (Odpadki in..., 2005, str. 1). Vsak dan nastajajo ogromne
količine odpadkov, ki jih je treba zbrati in po možnosti ponovno uporabiti, da se zmanjša
obremenjevanje okolja, saj jih je treba v nasprotnem primeru nekje shraniti oz. odložiti. Pri
odlaganju odpadkov nastajajo izcedne vode, ki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato morajo biti
odlagališča ustrezno urejena.
V Sloveniji ustvarimo letno 850.000 ton odpadkov. Po podatkih za leto 2002 se je v Sloveniji
proizvedlo okrog 411 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. Komunalni odpadki so odpadki
iz gospodinjstev in drugi odpadki, ki so po svoji naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom
podobni odpadki v industriji, obrti in storitveni dejavnosti. Po podatkih Evropske agencije za
okolje v državah članicah EU narašča količina komunalnih odpadkov. V 5. okoljskem
akcijskem programu je bil zapisan cilj, da je treba na ravni EU do leta 2000 stabilizirati
nastajanje komunalnih odpadkov na 300 kg/prebivalca na leto (Odpadki in..., 2005, str. 3).
Količina nevarnih odpadkov narašča tako po podatkih Agencije RS za okolje kot tudi
Statističnega urada RS. Leta 2002 je v Sloveniji nastalo 66.779 t nevarnih odpadkov. Izvoz
nevarnih odpadkov v zadnjih letih nekoliko narašča. Leta 2002 je bilo največ izvoženih muljev
barv in lakov, sledijo nehalogenirana organska topila, halogenirana organska topila, ostanki
katrana, odpadki iz termičnih procesov, transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB
in/ali PCT, odpadna mineralna olja in emulzije, izrabljene baterije in akumulatorji ter odpadki,
ki vsebujejo spojine bakra, cinka, kadmija oziroma živo srebro (Odpadki in..., 2005, str. 11).
Od celotne količine odloženih nenevarnih odpadkov je leta 2002 skupni delež drugih odloženih
nekomunalnih odpadkov, ki so glede na svoje lastnosti nenevarni odpadek (gradbeni odpadki,
odpadna embalaža, odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov, anorganski odpadki iz termičnih
procesov, odpadki iz organskih kemijskih procesov, odpadki iz proizvodnje lesa in papirja in
drugi odpadki), znašal približno 15 % (Odpadki in..., 2005, str. 2).
Embalaža: V okviru obsežnega področja ravnanja z odpadki zavzema problematika ravnanja z
embalažo in odpadno embalažo posebno mesto. Ne toliko zaradi količine tovrstnih odpadkov
(odpadna embalaža zavzema le okoli 3% teže vseh odpadkov) ali zaradi njihovega
nevarnostnega potenciala, prej zaradi razmeroma velikega volumna, znatnega deleža organskih
snovi (za katere se močno omejuje količine, dovoljene za odlaganje) in izredne razširjenosti
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nastajanja odpadne embalaže v vsakodnevnem življenju vseh ljudi (predstavlja okoli 20%
komunalnih odpadkov) (Leban, 2004).
Po podatkih iz leta 1998 nastane v Sloveniji letno okrog 170.000 ton odpadne embalaže, od
tega je okrog 100.000 ton (60%) odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, in okrog 70.000
ton odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek (40%). Od tega je 44% papirja, 15% plastike,
14% stekla, 14% lesa, 7% kovin, ostalih 6% so različni drugi materiali (Operativni program…,
2002).
Analiza poročil zavezancev Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo o letni
količini embalaže (v nadaljevanju Pravilnik), ki so jo dali v promet in o ravnanju z odpadno
embalažo v letu 2001 kaže sledeče stanje na področju embalaže:

Preglednica 7.1: Količina odpadne embalaže, ki je nastala v Sloveniji v letu 2002

Vrsta embalaže

Embalaža dana
na trg v Slov. z
blagom

Servisna embalaža in
embalaža za
enkratno uporabo

47.656
21.770
11.549
24.859
6.847
36.972
381
150.034

1.400

Papir in lepenka
Les
Plastika
Steklo
Kovine
Sestavljeni materiali
Drugo
SKUPAJ

12
4.249
5
68
5.734

Embalaža, ki so
jo uvozili
končni
uporabniki
8.519
72
2.208
2.355
437
7.995
193
21.779

SKUPAJ
57.575
21.842
13.769
31.463
7.284
44.972
642
177.547

Vir: Analiza letnih…, 2003
Količina odpadne embalaže se je povečala v primerjavi s poročevalnim letom 2001. Iz poročil
zavezancev lahko strnemo, da skupna količina odpadne embalaže, o kateri so poročali v letu
2002, znaša 177.547 ton. Znotraj te količine največji del pripada embalaži, ki so jo dali na
slovenski trg skupaj z blagom, in sicer 150.034 ton. Končni uporabniki so jo skupaj z blagom
ali prazno uvozili 21.779 ton. Proizvajalci in uvozniki servisne embalaže pa so k tej skupni
količini prispevali 5.734 ton. Največji del odpadne embalaže, slabo tretjino, predstavljata papir
in lepenka. Sledijo sestavljeni materiali s 25 %, temu pa steklo z 18 % in les z 12 % (Analiza
letnih…, 2003).
Okvirni načrt doseganja ciljnih masnih deležev zbranih, predelanih in recikliranih odpadnih
embalažnih materialov je skladen z zahtevami Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo (Ur. list RS, št. 104/00), kjer se do konca leta 2007 zahteva najmanj 50% predelave
odpadne embalaže in od tega najmanj 25% recikliranja odpadne embalaže ter najmanj 15%
recikliranja mase posameznega materiala, pri čemer se za izhodiščno leto 2001 privzamejo
podatki iz leta 1998. Pričakovati je, da se bo, kljub ukrepom za zmanjševanje nastajanja
odpadkov (in odpadne embalaže) na viru, količina odpadne embalaže v naslednjih letih v
Sloveniji povečevala. Tako se bo postopoma zmanjševala sedanja razlika med Slovenijo (okrog
85 kg/oseba.leto) in državami članicami EU (okrog 150 do 200 kg/oseba.leto). Pri doseganju
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deležev recikliranja in predelave odpadne embalaže bodo prioritetne naloge predvsem na strani
industrije zaradi lažjega količinskega zajema in čistosti ter nižjih stroškov vzpostavitve
infrastrukture za zajem in recikliranje ter predelavo embalaže (Operativni program…, 2002).

7.1.4. Voda
Nacionalni program varstva okolja navaja obilje voda kot eno največjih primerjalnih prednosti
Slovenije in odločilni dejavnik za trajnostni razvoj, s katerim moramo optimalno gospodariti.
Tudi eden od ciljev Vodne direktive 2000/60/ES je priporočati tolikšno porabo vode, da
dolgoročno ščiti razpoložljive vodne vire in zagotavlja njihovo dobro stanje. Potrebno je
spodbujati učinkovitejšo rabo vode po načelu, da mora izdatnost prenesti porabo. Za dosego
tega cilja moramo izvajati ukrepe v vseh vejah gospodarstva, tako na nacionalni kot tudi na
regionalni in lokalni ravni (Vode, 2005, str. 2). Ogrožene so vse oblike vodnih virov, tako
tekoče in podzemne vode (najpomembnejši vir pitne vode) kot tudi jezera in morje. Glavni
razpršeni vir onesnaževanja je kmetijstvo, saj v vode vnaša različna hranila in druge nevarne
snovi. Poleg te dejavnosti so pomembni onesnaževalci tudi točkovni viri iz industrije in
gospodinjstva, ki še nimajo ustrezno urejenega čiščenja odpadnih voda. Posledica vseh teh
vplivov je slabšanje kakovosti vodnih virov. Leta 2002 se je skoraj 30 % ovrednotenih
vodotokov v Sloveniji še vedno uvrščalo v najslabša dva kakovostna razreda. Vendar je v
zadnjih desetih letih opaziti izboljševanje (Vode, 2005, str. 5).
Industrija (15,8 %) in javna oskrba z vodo (12,5 5) sta porabili 28,4 % vse uporabljene vode,
najnižji delež, 0,7 %, je porabilo kmetijstvo. Največji porabnik vode v obdobju 1997 – 2002 je
bila energetika s 70,9 % (Vode, 2005, str. 3). Skladno z evidencami vodnih povračil se 70 %
vode uporablja kot hladilna voda, 16 % kot pitna in 14 % kot tehnološka voda (Vode, 2005, str.
5).

7.1.5. Zrak
Atmosfera predstavlja sistem, v katerega vnašajo spremembe posamezniki, vendar negativne
posledice lahko prizadenejo cel svet (Graedel, 1995, str. 2). Z onesnaževanjem ozračja je
povezanih večina okoljskih problemov svetovnih razsežnosti. Najbolj pereča prepoznana
globalna problema sta tanjšanje ozonske plasti v zemeljski stratosferi zaradi uporabe
klorofluoroogljikov (CFC) in spreminjanje svetovne klime zaradi rabe fosilnih virov energije in
posledično kopičenja toplogrednih plinov. Tu je še zakisljevanje ozračja zaradi kurjenja fosilnih
goriv (NOx in SO2), evtrofikacije oziroma nalaganja dušika v okolju (NH3) ter nastajanje
troposferskega oz. prizemnega ozona. Dušikovi oksidi vplivajo na zakisljevanje in imajo vlogo
predhodnika ozona. Med predhodnike ozona prištevamo tudi hlapne organske snovi (HOS),
med katerimi je nekaj tudi takih, ki veljajo za prav posebej strupene, kot na primer benzen. Ob
tem lahko zaključimo, da na zdravje ljudi vplivajo tudi povišane koncentracije prašnih delcev,
posebej tistih manjših od 10 mikronov (PM10), saj njihov učinek povezujejo z boleznimi dihal
in srčnimi obolenji (Leban, 2004a).
Kljub temu, da se emisije onesnaževal zmanjšujejo, onesnaženost zraka še vedno škodljivo
vpliva na zdravje ljudi in ekosisteme ter povzroča poškodbe na materialih. Največji delež emisij
pripada energetskemu sektorju in prometu, kar je pokazala tudi ocena onesnaženosti zunanjega
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zraka v Sloveniji, opravljena na Agenciji Republike Slovenije za okolje leta 2003.
Onesnaženost zunanjega zraka z žveplovim dioksidom, s prašnimi delci ter prizemnim ozonom
postaja največji problem pri zagotavljanju kakovosti zraka. Pri drugih snoveh so preseganja
mejnih vrednosti redka (Zrak, 2005, str. 1). Delci so mešanica trdnih in tekočih delcev,
suspendiranih v plinu, in so različne oblike, fizikalne in kemijske sestave. Velik problem so v
urbanem okolju, kjer je promet pomemben vir emisij delcev v zrak. Ravno tako je cestni promet
z 58-odstotnim deležem glavni vir emisij dušikovih oksidov. Dušikovi oksidi in ogljikovodiki
so poglavitni predhodniki prizemnega ozona. Onesnaženja zraka s prizemnim ozonom postaja
vedno večji problem pri ohranjanju kakovosti ozračja. Prizemni ozon je sekundarni polutant, saj
nastaja pri fotokemijskih reakcijah v interakciji z drugimi onesnaževali v atmosferi. Glede
ozona so vsa merjena območja v najslabšem kakovostnem razredu, saj koncentracije povsod,
tudi na podeželju in v višjih legah, občasno presegajo mejne vrednosti. Mejne koncentracije
ozona so prekoračene zlasti spomladi in poleti, ko je dovolj sončeve svetlobe, ki predstavlja
ugodne razmere za nastanek fotokemijskih reakcij in tvorjenje ozona. Najbolj onesnaženo
območje je Primorska zaradi transporta ozona iz Padske nižine (Zrak, 2005, str. 1).
Cilj je do leta 2010 zmanjšanje emisij SO2 do ciljne vrednosti 27.000 ton, zmanjšanje emisij
NOx do ciljne vrednosti 45.000 ton in zmanjšanje emisij NMVOC do ciljne vrednosti 40.000
ton kot to zahteva Protokol o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona. Cilj
je zmanjšanje onesnaženosti zunanjega zraka z NO2 in z delci kot to določata Uredba o
žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02)
in direktiva 1999/30/ES. V letu 2002 so znašale emisije SO2 71.000 ton, NOx 58.000 ton in
NMVOC 48.000 ton (Zrak, 2005).
Obveznost Slovenije ni samo skrb za stanje ozračja v državi, ampak tudi za globalno stanje
ozračja. Z ratifikacijo Kjotskega protokola l. 2002 se je država zavezala k zmanjševanju emisij
toplogrednih plinov (CO2, CH4, N2O, CF4, C2F6, HFC, SF6) za 8 % v 5-letnem obdobju
2008–2012 glede na izhodiščno leto 1986. To bo dokaj zahtevna naloga, saj so po upadanju v
obdobju 1986 – 1991 emisije zatem spet začele naraščati in so že dosegle izhodiščno raven.
Projekcije kažejo, da naj bi se brez posebnih ukrepov do leta 2010 povečale že za 13 %.
Najpomembnejši sektorji za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov so energetika, industrija
in ravnanje z odpadki, najbolj problematičen pa bo, kot kaže, prometni sektor (Okolje v…,
2003, str. 61).
Prispevek industrije (industrijske kotlovnice) je leta 2002 k skupnim emisijam SO2 v Sloveniji
znašal 8 %. Največji delež je prispevala energetika: 81 %, tu so še mala kurišča: 6 %,
tehnološki procesi: 4 %, promet: 1 %. Pri tem moramo videti industrijo kot porabnik energije in
prometa (Zrak, 2005, str. 3). Prispevek industrije (industrijske kotlovnice) je k skupnim
emisijam NOx v Sloveniji leta 2002 znašal 6 %. Največji delež je prispeval cestni promet: 58 %,
tu so še sektorji energetika: 30 %, mala kurišča: 5 %, tehnološki procesi: 4 %, , ostali promet 1
% (Zrak, 2005, str. 5). Prispevek industrije (industrijske kotlovnice) je k skupnim emisijam
nemetanskih hlapnih ogljikovodikov v Sloveniji leta 2002 znašal 3 %. Deleži ostalih sektorjev
so znašali: energetika 4 %, ubežne emisije 11 %, tehnološki procesi 9 %, mala kurišča 19 %,
uporaba topil 23 %, cestni promet 31 %, drugi promet 0% (Zrak, 2005, str. 8).
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7.2. Skrb za okolje v industrijskem sektorju
Politika varstva okolja v podjetju naj se odraža v zmanjševanju porabe naravnih virov pri
proizvodnji in uporabi izdelkov, uvajanju čistejših tehnologij in zmanjševanju vplivov na
okolje. Po načelu trajnostnega razvoja obsega okoljsko poslovanje celoten življenjski ciklus
proizvoda: od razvoja, izdelave, uporabe in ravnanja z njim po izteku življenjske dobe. Okoljski
cilji naj bodo usmerjeni na zmanjševanje nastajanja odpadkov, racionalno rabo energentov,
uporabo nevarnih snovi v proizvodnji in izdelavi aparatov ter reciklažo aparatov po izteku
njihove življenjske dobe. Potrebno je uvajanje načel celovite okoljsko usmerjene proizvodnje z
uporabo okolju prijaznih vhodnih surovin in materialov, s spremembami tehnoloških postopkov
in uvajanja čistejših tehnologij v skladu s konceptom BAT, s ponovno uporabo odpadkov v
istem tehnološkem postopku ali zunaj njega, s spremembami pri izdelkih, s poudarkom na
manjši porabi naravnih virov, zmanjševanju emisij snovi in izgube energije v okolje (Fece,
2004, str. 19 – 22).

Slika 7.2: Načini zmanjševanja onesnaževanja okolja

OKOLJE
ZMANJŠANJE VNOSA
(OHRANJANJE)

UPRAVLJANJE Z
VNOSOM

Ponovna raba,

1 reciklaža

5 Popravljanje

Izboljšanje

2 učinkovitosti
3 zamenjava

DRUŽBA
Prehod snovi
in energije

VIRI

6 Restavracija
4 Prestavitev

(kontrola obremenjevanja
okolja – čiščenje)
PONORI

Vir: cv: Mckinney – Schoch, 1998
Ločimo dve obliki okoljevarstvenega delovanja: kurativno (sanacijsko) in preventivno
delovanje. Kurativno varstvo okolja je usmerjeno v zmanjšanje onesnaževanja že prisotnih
virov in negativnih posledic onesnaževanja okolja. Preventivno varstvo okolja pa pomeni
prizadevanje, delovanje, obnašanje, s katerim skušamo preprečiti ali omiliti vplive novih ali
spremenjenih dejavnosti v okolju ali vplive novih posegov v okolje. Sodobno upravljanje z
okoljem naj bi označeval prehod od zbiranja in odlaganja odpadkov ter obdelave in
zmanjševanja emisij k preprečevanju nastajanja pritiskov na okolje. Osredotočiti se je potrebno
na zmanjševanje in spremembo antropogenih vnosov v okolje (kontrola dejavnosti v okolju) in
prilagajanje dejavnosti pokrajinskim značilnostim, pokrajinski občutljivosti in naravnim virom.
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Zmanjševanje vnosov v okolje lahko torej dosegamo z zmanjšanjem vnosa energije in snovi v
industrijski sistem. Zmanjšanje vnosov naravnih virov (skupni materialni tokovi) kot
preventivni ukrep neposredno zmanjša iznose (vključno z emisijami in odpadki) in pritiske na
okolje. Posebej pomembno je zmanjševanje porabe zalog naravnih virov in povečanje
produktivnosti materialov in energije (Plut, 2004, str. 19).

7.2.1. Sodelovanje industrije v prostovoljnih instrumentih upravljanja z okoljem
Naraščajoča skrb za varstvo narave in človekovo zdravje vzpodbuja podjetja, da namenjajo več
pozornosti vplivom svojih dejavnosti, proizvodov ali storitev na okolje. Odnos podjetja do
okolja kroji njegovo podobo v javnosti, odločilnega pomena je lahko tudi pri sklepanju poslov.
Parcialno reševanje očitnejših problemov onesnaževanja, ki je običajno povezano z zakonskimi
in upravnimi predpisi za posamezna področja oziroma dejavnosti, v ekološko ozaveščenem
svetu ne zadostuje. Dobro okoljevarstveno vodenje zajema celovito obvladovanje okoljskih
vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti, izpolnjevanje zakonskih zahtev, uravnavanje
stroškov, izkoriščanje virov ter odzivanje na zahteve in pričakovanja kupcev in delničarjev.
Kompleksno nalogo lahko podjetja rešijo le s sistematičnim pristopom. Obstaja cela vrsta
prostovoljnih pobud, standardov in smernic po vsem svetu, ki nudijo pomoč pri oblikovanju
sistematičnega poslovanja z okoljem v podjetjih. Uporaba teh smernic organizaciji pomaga, da
uresniči okoljevarstvena načela, ki jih zapiše v okoljsko politiko, da obvladuje okoljska
tveganja ter da se nenehno izboljšuje in prilagaja novim zahtevam kupcev, trga, zakonodaje,
lastnim zahtevam ter napredku znanosti in tehnike. Sam sistem okoljskega upravljanja je
ponavadi povezan z znižanjem stroškov za surovine, energijo, odstranjevanjem odpadkov ter
predvsem s povečanjem javnega ugleda (Vabilo na…, 2006). Glede na to, da postaja
okoljevarstvena skrb podjetja v javnosti vse pomembnejša ekonomska kategorija, je
sodelovanje industrije v prostovoljnih instrumentih varstva okolja zelo pomembno tudi za
dosego njenih gospodarskih ciljev (Industrija, 2005, str. 4).
Oblikovanih je več orodij ali t.i. sistemov ravnanja z okoljem, ki so vse bolj uveljavljeno orodje
podjetij v Sloveniji in tujini za oblikovanje ekološko učinkovite organizacije. V svojem
konceptu se eni bolj drugi manj, dotikajo obvladovanja snovno – energetskih tokov v
organizaciji. Za nekatere sheme je še posebno značilna njihova preventivna naravnanost, pri
čemer se eden izmed ključnih preventivnih ukrepov nanaša na obvladovanje snovno –
energetskega pretoka skozi podjetje. Izbor sistema temelji na značilnostih podjetja, njegovih
potrebah, ter vrsti zainteresirane javnosti, ki jim je informacija o poslovanju podjetja z okoljem
namenjena.
Kemična industrija je pripravila program »Responsible care« oziroma Program o odgovornem
ravnanju. Mednarodna organizacija za standarde je pripravila Standard ISO 14001. Na ta
način je želela ponuditi univerzalno orodje, ki bi omogočalo primerjavo ravnanja z okoljem ne
glede na dejavnost organizacije oziroma velikost in, ki bi uveljavilo tudi enotne definicije in
specifikacije. EU je l. 1996 objavila Direktivo o celostnem preprečevanju in nadzoru
onesnaževanja (IPPC). Slovenija je to direktivo prenesla v svoj pravni red z Zakonom o
varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS 41/04) in Uredbo o vrsti dejavnosti in napravah, ki
lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (IPPC Uredba) (Uradni list RS št.
97/04). Direktiva IPPC uvaja koncept celovitega pristopa k preprečevanju onesnaževanja in
nadzoru nad onesnaževanjem. Preprečevati je potrebno onesnaževanje na celi lokaciji obrata in
ne samo na točki izpusta. Koncepta čiste proizvodnje in ekoprofit sta usmerjena k

38

Mojca Poženel

Okoljevarstvena presoja snovno – energetskih tokov

obvladovanju materialnih tokov proizvodnje in optimizacijo izrabe surovin in ustvarjanju
prihrankov (Božič, 2003). Z vstopom v EU se v Sloveniji uveljavljata dva prostovoljna
instrumenta , ki izhajata iz uredb EU. Prvi je shema EMAS, ki je nadgradnja sistema ravnanja z
okoljem po ISO 14001, standard ISO 14001 je njen sestavni del. Ključni element sheme je
okoljska izjava oz. okoljsko poročilo, v katerem podjetje opiše svoje proizvode in storitve,
okoljsko politiko, vse pomembnejše okoljske vplive, podatke o emisijah, nastajanje odpadkov,
porabi surovin in energije. Zahteva uredbe je, da je okoljska izjava dostopna javnosti (Kovač,
2004, str. 14). Drugi instrument je revidiranem v sistemu skupnosti za podeljevanje znaka za
okolje (ECOLABEL). Za izdelke in storitve, ki v primerjavi z drugimi izdelki oz storitvami iz
iste skupine v celotnem življenjskem krogu znatno manj obremenjujejo okolje, je omogočena
uporaba znaka za okolje, ki predstavlja objektivno informacijo potrošniku o okoljskih kvalitetah
izdelka (Industrija, 2005, str. 4).

7.2.2. Slovenska podjetja in okoljska priznanja

Preglednica 7.2: Število pridobljenih okoljskih priznanj podjetjem v Sloveniji (na dan: 28.
03. 2006)
OKOLJSKO PRIZNANJE
Certifikat po ISO 14001: 1996
Certifikat po ISO 14001: 2004
Čista proizvodnja

ŠTEVILO
PODJETIJ
209
151
32

IZDAJATELJ
BVQI
BVQI
GZS

Ekoprofit

20

Občina (Maribor, Velenje, Ruše,
Slovenska Bistrica, Ptuj) in GZS,

Odgovorno ravnanje
Okolju prijazno podjetje
Okoljski izdelek leta
Mednarodno okoljsko partnerstvo
Okolju prijazen postopek
Energetsko učinkovito podjetje
Energetsko učinkoviti projekt
EMAS

17
5
11
1
2
11
6
1

GZS – Združenje kemijske industrije
GV in EKOSKLAD
GV in EKOSKLAD
GV in EKOSKLAD
GV in EKOSKLAD
GV in AURE
GV in AURE,
SIQ

Vir: E – Katalog…, 2006
Kot že navedeno nastopajo, pri uvajanju sistematičnega poslovanja na področju ravnanja z
okoljem v podjetjih, po vsem svetu najrazličnejše družbeno priznane prostovoljne pobude. V
Sloveniji se je še najbolj in najprej uveljavilo certificiranje sistema ravnanja z okoljem po ISO
14001 (prvi certifikat že v letu 1997). GZS se vključuje v programe čista proizvodnja, ekoprofit
in odgovorno ravnanje. Gospodarski vestnik (GV) in Ekološko razvojni sklad RS (EKO SKLAD)
podeljujeta priznanja oziroma nagrade za okolju prijazno podjetje, okoljski izdelek leta, okolju
prijazen postopek in mednarodno okoljsko partnerstvo. Gospodarski vestnik in Agencija RS za
učinkovito rabo energije (AURE) pa podjetjem podeljujeta priznanji za energetsko učinkovito
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podjetje in energetsko učinkovit projekt (ob tem pa še nagrade posameznikom – energetskim
menedžerjem in projektantom). Še zlasti za javnost pomembna pa so podrobna okoljska
poročila, izdana s strani samih, na področju zaščite okolja najbolj aktivnih, podjetij Število
podjetij, ki so pridobila do dne 14.10.2005 katerokoli izmed spodaj navedenih okoljskih
priznanj, je 365 (E – Katalog…, 2006).

7.2.3. Prednosti vpeljave sistemov ravnanja z okoljem za podjetje
Okoljevarstveni problemi, naraščajoči pritisk javnosti in okoljska zakonodaja vedno bolj
vplivajo na način poslovanja v svetu. Tako potrošniki kot poslovni partnerji izražajo zahtevo po
okolju prijaznih izdelkih in storitvah ter temu primerno odgovornemu ravnanju podjetij. Za
podjetja je torej vedno bolj pomembno, da njihova zavezanost k trajnostnemu razvoju
dokazujejo skozi investicijske programe in vsakodnevne proizvodne procese (EMAS; 2004).
Prednosti, ki jih prinašajo sheme ravnanja z okoljem so (EMAS; 2004):
− varčevanje z naravnimi viri in s tem povezani nižji stroški,
− zmanjševanje obremenilnih okoljskih stroškov kot npr. odstranjevanje odpadkov, okoljske
takse, sanacije, kazni za prekršitev okoljske zakonodaje,
− dobiček zaradi boljšega nadzora nad proizvodnimi procesi,
− spodbuda za nadaljnje inovativne okoljsko sprejemljive proizvodne procese medtem ko
škodljivi vplivi na okolje vedno bolj naraščajo,
− nove poslovne priložnosti na tržišču, kjer je »zelena proizvodnja« vedno višje vrednotena,
− povečana verodostojnost in zaupanje pri zainteresiranih strankah: potrošnikih, poslovnih
partnerjih, lokalnemu prebivalstvu,
− izboljšani delovni pogoji, odnos zaposlenih in ključ za skupinsko delovanje.
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8. Okoljevarstvena presoja snovno – energetskih tokov na primeru podjetja IMP Klima

8.1. Geografska umestitev podjetja IMP Klima d.o.o.

Slika 8.1: Geografska lega podjetja

Godovič

IMP KLIMA d.o.o.

Vir: Pregledna karta Slovenije 1: 250 000, GURS, 1994

Podjetje IMP Klima d.o.o. leži v zahodni Sloveniji, v občini Idrija. Njegova lokacija je v
naselju Godovič, ki je od občinskega središča Idrija oddaljeno 12 km v jugovzhodni smeri, od
državnega mestnega središča Ljubljana pa 45 km. Godovič administrativno pripada občini
Idrija. Leži na skrajnem jugovzhodnem delu občine in tako meji na občino Logatec.
Naravnogeografsko in družbenogeografsko umestitev podjetja, opredeljuje njegova lociranost v
naselju Godovič. Zato je naravni in družbeni položaj podjetja podan skozi naravne in družbene
značilnosti samega naselja s poudarkom na tisti značilnostih, ki predstavljajo pomemben
dejavnik v interakciji podjetja z lokalnim okoljem in iz tega sledečih potencialnih okoljskih
obremenitvah.
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8.1.1. Godovič
Godovič je gručasto naselje samostojnih stanovanjskih hiš s historično oblikovanim središčem
ob križišču glavnih cest. Manjši zaselki, ki se medsebojno ločijo z ožjimi zelenimi pasovi, se v
današnjem času postopno kontrolirano združujejo v enotno naselje. Glavno namembnost jedra
naselja opredeljujejo terciarne in kvartarne dejavnosti: pošta, gostilni, trgovina, podružnična
šola, vrtec, krajevni urad, cerkev, župnišče, bencinska črpalka (Novak, 2004, str. 46). Južno od
naselja se nahaja območje industrijske cone, ki je od jedra vasi ločeno z zelenim pasom.
Površina industrijske cone meri 32 ha in je namenjena proizvodni in obrtni dejavnosti. »Odlok
o sprejetju zazidalnega načrta industrijske cone Godovič« iz l. 2001 predvideva razširitev
industrijske cone z namenom gradnje proizvodnih, servisnih in upravno – administrativnih
objektov naslednjih dejavnosti: lesno, kovinsko – predelovalno, elektro – strojno, montažno,
transportno, skladiščno, mizarsko in servisno (Novak, 2004, str. 37). Kraj je med drugim
poznan po naravnem spomeniku kačji smreki in kulturno zaščiteni naselbini iz prazgodovinske
železne dobe (Novak, 2004, str. 12).
Reliefne značilnosti: Naravnogeografsko leži naselje na skrajnem SZ robu Notranjskega
podolja in se kot del Hotenjskega ravnika širi v dinarski smeri, od SZ proti JV. Godovič po več
različnih naravnogeografskih členitvah spada v dinarski svet Slovenije z vsemi spremljajočimi
značilnostmi kot so zakraselost, kraški pojavi, podzemna vodna mreža in prevlada gozda. Relief
z nadmorsko višino 594 m zaznamuje uravnava z valovitim dnom, ki se na SZ hitro spusti proti
dolini reke Zale in Idrijce, južno od naselja pa se svet rahlo spušča proti Industrijski coni
Godovič in naprej proti Hotedršici. S in J od naselja se dvigujejo manjše vzpetine, najvišji je
Jelenšek z nadmorsko višino 812 m, ki se dviguje severno od naselja. Medtem ko je osrednji del
Godoviškega podolja poraščen s travniki ali je kmetijsko obdelan, bližnje vzpetine porašča
mešan in iglast gozd (Novak, 2004, str. 13).
Hidrogeološke značilnosti: Kraj leži v apnenčasto – dinarskem kraškem svetu, ki je
prepredeno z vrtačami, ponikalnicami in brezni, od katerih je najobsežnejše Revenovo brezno z
globino 84 metrov. Tektonsko spada območje Godoviča pod Idrijsko – Žirovsko območje, ki ga
zaznamuje Idrijska prelomna cona, ki prav na območju med Godovičem in Cerknico dosega 14
km dolg zmik (Novak, 2004, str. 15). Geološke razmere definirajo v Godoviškem podolju
kontaktni kras, točke ponora površinskih voda v podzemlje ter podzemno pretakanje voda. S
tega vidika je problematično onesnaženje voda, ki ga je težko omejiti in predvideti, kje se bo
pojavilo. Obenem so samočistilne sposobnosti zaradi hitrega ponora v podzemlje, brez
»filtracije« in razgradnje v površinski odeji, zelo zmanjšane. Območje Godoviča predstavlja
razvodnico med Jadranskim (porečje Idrijce) in Črnim morjem (porečje Ljubljanice). Vode se
pretakajo pretežno podzemeljsko zato razvodnice ni mogoče natančneje definirati. Skozi vas
tečeta dva manjša potoka, v okolici so še ponikalnice ter naravna vodna kotanja, ki vse ponikajo
v Šebalske ponikve in tečejo podzemno naprej proti Novemu svetu in Podroteji. Glavne ponore
v podzemlje predstavljajo ponikve SZ in južno od naselja. Med njimi naj izpostavim Šebalske
ponikve, ki so devastirane, saj je vanje speljan odtok iz čistilne naprave Godovič. Obstaja
potencialna možnost onesnaženja podtalnice s težkimi kovinami (Novak, 2004, str. 21).
Klimatske značilnosti: Godovič se s svojo lego uvršča med kraje z zmernokontinentalnim
podnebjem zahodne in južne Slovenije s submediteranskim padavinskim režimom (maksimum
padavin pade oktobra oz. novembra). Lega v zahodni Sloveniji in bližina visokih dinarskih
pregrad Trnovskega gozda in Hrušice opredeljujejo količino padavin, ki v letnem povprečju
znaša okoli 2000 mm, z maksimumom jeseni in sekundarnim pozno pomladi. Povprečna letna

42

Mojca Poženel

Okoljevarstvena presoja snovno – energetskih tokov

temperatura znaša 7,4 °C, najvišja julija 16,8°C, najnižja januarja -2,6°C. Pogostejši kot drugod
v Sloveniji je pojav ekstremnih vremenskih pojavov (žled, močni vetrovi, slana, moker sneg).
Godovič leži v zgornjem delu pasa temperaturnega obrata, zato je pozimi osončenost
nadpovprečna (Novak, 2004, str.18). Ob nadmorski višini 594 m in razmeroma dobri
prevetrenosti je pojav temperaturne inverzije v zimskem letnem času redek oz. se zadrži le v
zgodnjem delu dopoldneva, kar je ugodno za samočistilno sposobnost ozračja. Na drugi strani
pa večja osončenost pomeni večjo možnost tvorjenja troposferskega ozona, ki postaja vse bolj
prevladujoč polutant v sončnih mestih in tudi na podeželju ob prisotnosti obsežnega prometa.
Pedološke značilnosti in rastlinstvo: Na prevladujoči karbonatni podlagi se je razvila plitvejša
prst, zlasti rendzine. Globlja prst je na obdelanih območjih in na aluvialnih nanosih, medtem ko
se v gozdovih pojavlja v žepih. Plitva prst omogoča hitro pretakanje padavin v podzemlje
(Novak, 2004, str. 23). Dno planote predstavlja kulturna pokrajina, prevladujejo travniki –
košenice, nekaj pa je tudi kmetijskih površin, predvsem njiv. Na južni strani ob koncu
industrijske cone v smeri proti Hotedršici se pojavlja območje jelovega gozda. Celotni SZ rob
in SV območje sestavlja bukov gozd, mešan z iglavci (smreka, bor) ter jelov gozd s
posameznimi bukvami. JV, osojna pobočja porašča iglast gozd. Ob ponikalnicah je svet
močvirnat. Posebnost je sestoj tise v grapi SZ od domačije Česnik in kačja smreka.
Poškodovanost dreves je samo 7 %. V najslabšem stanju je jelov gozd v Pagonovih rupah južno
od industrijske cone. Drugje v okolici Godoviča je gozd na dokaj visokem kakovostnem nivoju.
(Novak, 2004, str. 24).
Prebivalstvo: Prebivalstvo v naselju Godovič konstantno narašča. Ob zadnjem popisu 2002 je
bilo v Godoviču 656 prebivalcev. Indeks naraščanja prebivalcev med leti 1981 in 2002 znaša
kar 148, število prebivalcev se je torej povečalo za skoraj polovico. Povečanje prebivalstva v
večji meri pripisujemo visokemu priselitvenemu prirastku, leta 2002 je bilo priseljenih že 52 %
prebivalcev. Daleč največ priselitev je prišlo iz iste občine (Novak, 2004, str. 27).
Delovno aktivnega prebivalstva je bilo v letu 2002 47 %. Od tega je Godovičanov, ki so
zaposleni v domačem kraju, 35 %, kar pomeni, da je od 307 aktivnih prebivalcev bilo
zaposlenih v domačem kraju 108 (Novak, 2004, str. 29).Največji del prebivalcev ima končano
nižjo ali srednjo poklicno šolo. Velik je delež prebivalcev (24 %) s končano srednjo strokovno
in srednjo splošno šolo. 10 % Godovičanov ima končano višjo ali visoko izobrazbo (Novak,
2004, str. 30). Izobrazbena struktura ljudi se izboljšuje.
Zaposleni v podjetju IMP Klima povzročajo vsakodnevne migracije osebnih avtomobilov in na
ta način obremenjujejo predvsem ozračje, posredno tudi prst ter zasedajo pomembne površine s
parkirišči. Ob zaposlovanju domačega prebivalstva se omenjenim dnevnim okoljskim
obremenitvam, za katere je odgovorno podjetje, lahko izognemo ali jih vsaj pomembno
zmanjšamo. IMP Klima ima v teku svojega gospodarskega razvoja vedno večjo potrebo po
višje izobraženi delovni sili, še posebno novi inštitut RTC I KGH. V kolikšni meri bo podjetje
zadostilo kadrovskim zahtevam v domačem kraju je odvisno tudi od števila delovno aktivnih
ljudi ter predvsem njihove izobrazbene strukture. Leta 2004 je bilo v podjetju IMP Klima
zaposlenih že 36 domačih prebivalcev.
Komunalna in druga infrastruktura: Godovič se s pitno vodo oskrbuje iz podtalnice v bližnji
okolici. Vodni rezervoar s kapaciteto 200 m3 se nahaja vzhodno od naselja. Kapaciteta vodnega
vira je omejena, vendar do sedaj še ni bil problem, tudi ob večji suši ne. Problem so izgube v
sistemu (Novak, 2004, str. 52. Kanalizacijsko omrežje pokriva skoraj celotno naselje in je
navezano na čistilno napravo. Komunalna čistilna naprava Godovič (KČN) s kapaciteto 500 PE
leži južno od industrijske cone.. Ima dve fazi delovanja: mehanično in biološko. Nanjo so
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speljane fekalne odplake iz naselja Godovič in iz industrijske cone. Ker čistilna naprava nima
kemične stopnje čiščenja, čiščenje odpadne tehnološke vode v podjetju IMP Klima rešujejo
sami s tehnološko čistilno napravo. Letno se na ČN Godovič očisti 24.000 m3 vode. Iztok iz
čistilne naprave odteka neposredno v kraški požiralnik. Odpadki se v naselju zbirajo ločeno in
se odvažajo na občinsko odlagališče Raskovec (Novak, 2004, str. 52). Z električno energijo se
naselje napaja iz smeri Logatca oz. Kalc. Gospodinjstva in industrija se ogrevajo iz lastnih
virov, prevladujoči način ogrevanja sta lesna biomasa in kurilno olje. V prihodnosti se
namerava graditi plinovodno omrežje za naselji Idrija in Sp. Idrija, vendar ni načrtov za
priključitev Godoviča na to omrežje (Novak, 2004, str. 53).
Prometna infrastruktura: Godovič leži ob križišču dveh pomembnih prometnic. Glavno
prometno žila predstavlja »Keltika«, prometna povezava med Logatcem in Idrijo. To je glavna
vez s središčem države, ne le za idrijsko občino, temveč tudi za cerkljansko, tolminsko in
bovško. Najbližja avtocestna in železniška povezava se nahaja v 13 km oddaljenem Logatcu. V
Godoviču se od Keltike odcepi najbližja cestna povezava proti Goriški in sicer čez Col proti
Ajdovščini in naprej proti Novi Gorici in Italiji. Razbremenitev v tej smeri pomeni obnovljena
cesta čez Hrušico (Novak, 2004, str. 49). Povečan promet osebnih vozil zaposlenih in službenih
potovanj ter transportnih vozil dobaviteljev in kupcev pomeni ob večji osončenosti nevarnost
povišanja koncentracij troposferskega ozona in prašnih delcev, ki sta danes poglavitna
zaskrbljujoča polutanta, katerih glavni vir je promet.
Razvojni trendi naselja: Godovič v občini Idrija predstavlja določeno posebnost. Značilnost
obrobnih, manj perspektivnih območij v občini Idrija je odseljevanje in staranje prebivalstva. V
Godoviču pa populacija narašča že več kot dvajset let (Novak, 2004, str. 6). Godovič je močno
zajel proces suburbanizacije, katere centralno naselje je občinsko središče Idrija. Naselje se širi,
tako poselitveno kot prebivalstveno, pri tem pa se vse bolj intenzivno preobraža iz izrazito
kmečko – vaškega naselja v stanovanjsko – spalno naselje. Poleg stanovanjsko – spalne
funkcije pridobiva tudi na gospodarski in posledično zaposlitveni funkciji, ki se razvija v
Industrijski coni Godovič. Širjenje dejavnosti v godoviško industrijsko cono zaenkrat poteka s
strani domačih podjetij iz idrijske kotline. Na privlačnost naselja kot možnost za namestitev
gospodarskih objektov vpliva predvsem razpoložljiv prostor, v nasprotju z občinskim središčem
Idrija, ki jo pesti pomanjkanje prostora. Ključna je ugodna prometna povezava z državnim
središčem in ostalimi regijami Slovenije. S širjenjem družbe IMP Klima pa se kaže morebitno
premeščanje dejavnosti tudi iz Ljubljanske regije. Ob prvotni predelovalni industriji, katere del
je tudi IMP Klima, se je v novejšem času tu namestila industrija visokih tehnologij, o čemer
priča Razvojno tehnološki center Inštitut za klimatizacijo gretje in hlajenje. Za tovrstno
industrijo je značilno, da zahteva visoko izobražen kader ter se obenem namešča v delovno
prijetnem, spodbujevalnem okolju. Godovič s podeželskim okoljem nudi kakovost bivalnega ter
obenem tudi delovnega okolja z vso zahtevano infrastrukutro. Z nameščanjem gospodarstva se
odpirajo nove možnosti zaposlitve, ki povratno pomenijo še večjo privlačnost za priselitev.
Problem ostaja kader, pri čemer se mora Inštitut odpirati in povezovati širše in tako vključiti
celotno Slovenijo. Položaj inštituta kot ključni tovrstni tehnološki center za države Vzhodne in
Srednje Evrope pa pomeni močnejše povezave tudi z evropskimi državami, tako na področju
poslovnih stikov kot tudi zaposlovanja.
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8.1.2. Podjetje IMP Klima

Slika 8.2: Godovič in stavba družbe IMP Klima d.o.o. na uravnavi Hotenjskega podolja

IMP KLIMA
d.o.o.

(letalski posnetek z juga proti severu)

Vir: Godovič, 2004
Podjetje leži v valovitem dolomitno – apneniškem kraškem svetu, južno od vasi, ki se rahlo
spušča proti Hotedršici. Od vaškega jedra je ločeno z zelenim pasom, prav tako ga vsenaokoli
obdaja zeleni pas travnikov ter manjših skupin dreves. Zraven teče majhna ponikalnica
Pagonova mlaka, ki ostane v poletnem času tudi brez pretoka in ima majhne samočistilne
sposobnosti. Vanjo se izcejajo tehnološke vode ter prečiščena meteorna voda z dvorišč in
parkirišč. Ta voda kasneje ponikne v Šebalskih ponikvah ter ima najverjetneje podzemne
povezave proti Hotedršici in Idriji.
Družbeno geografski položaj podjetja zaznamuje predvsem bližina občinskega središča Idrija.
Nanj se navezuje sam začetek današnjega podjetja. Idrijsko podjetje IMP TIO je namreč leta
1977 postavilo prvo proizvodno halo IMP TIO v Godoviču, iz katere je nastalo današnje
podjetje IMP Klima. Idrija z okolico je bila v preteklosti in je še danes najpomembnejše
zaposlitveno zaledje, ki pa se v zadnjih letih vse bolj širi izven občine Idrija tudi v bolj
oddaljena naselja sosednjih občin. Močno navezanost na občinsko središče pomeni sedež
korporacije Hidria, katere pomemben člen je IMP Klima. Bližnja središčna naselja so še:
Logatec, Vrhnika, Ajdovščina, Postojna in Žiri. Pomemben dejavnik za uspešen razvoj podjetja
je njegova prometna povezanost. Naravna prehodnost v dinarski smeri JV omogoča, poleg
tradicionalne navezanosti na občinsko središče, ugodno prometno povezanost z Osrednjo
Slovenijo in državnim središčem. Poglavitna je cestna povezava med Idrijo in Logatcem, ki je
obenem najpomembnejša povezava Posočja z osrednjo Slovenijo. Od glavne cestne povezave
se v Godoviču proti zahodu odcepi cesta v smeri Črni Vrh in Ajdovščina ter nadaljuje proti
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najbližjemu mednarodnemu mejnemu prehodu Vrtojba (50km). Proti vzhodu se odcepi cesta v
smeri Žiri in pomeni najkrajšo povezavo z Gorenjsko. Kljub regionalnim cestnim povezavam
tako z Gorenjsko, Posočjem, Primorsko, Notranjsko in Osrednjo Slovenijo je izjemnega
pomena najbližji priključek na avtocesto v 13 km oddaljenem Logatcu, ki pomeni zelo dobro
povezavo s celotno Slovenijo in tujino. Kot že omenjeno so najbližji mednarodni mejni prehodi
na državni meji z Italijo: Vrtojba (50km), Fernetiči (70 km), Lipica (75 km) in Hrvaško: Jelšane
(75 km).

Slika 8.3: Proizvodni in poslovni kompleks IMP KLIMA v Godoviču (2003)

Vir: Arhiv podjetja, 2003
Kompleks poslovnih in proizvodnih poslopij IMP Klima se nahaja južno od naselja Godovič v
prav tako imenovani Industrijski coni Godovič. Podjetje ima okoli 8000 m2 proizvodnih
površin, dodatnih 2000 m2 je namenjeno poslovnim objektom. Dvorišča, parkirišča in poti
zavzemajo nadaljnjih 10700 m2 površin, preostalih 3500 m2 je namenjenih zelenicam (Okrajno
sodišče …, 2003).
Kot že nakazano, je podjetje locirano na kraških tleh s hitrim ponorom vode v podzemlje in
njenim nepredvidljivim podzemnim pretakanjem. Leži v zalednem območju najpomembnejšega
črpališča pitne vode za mesto Idrija (Podroteja). Zato je s tega vidika odgovornost podjetja zelo
velika, da ne ogroža oskrbe s pitno vodo mesta Idrije. Seveda pa so vodne povezave
evidentirane tudi v porečje reke Ljubljanice in proti Vipavski dolini (Novak, 2004, str. 21).
Podjetje se širi, vedno večje zahteve ima po višje in visoko izobraženi delovni sili, ki jo mora
iskati izven naselja. Ker prebivalci Godoviča ne predstavljajo zadovoljivega zaposlitvenega
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zaledja, podjetje zaposluje ljudi iz bližnje in daljne okolice. Na ta način ustvarja dnevne
migracijske tokove zaposlenih, ki se v večini vozijo z osebnimi vozili in le v majhni meri z
avtobusom. Seveda je še tu tovorni promet, ki ga ustvarja podjetje. Kot vemo je cestni promet
največji vir emisij trdnih delcev in NOx. Dušikovi oksidi so predhodnik troposferskega ozona,
ki je zaskrbljujoč ekološki problem ravno tako na podeželje. Zaradi neobstoječe infrastrukture
zemeljskega plina v naselju, podjetje uporablja ekološko manj ugodno kurilno olje za oskrbo s
toploto. Z vidika samočistilnih sposobnosti lokacije kažejo torej neugodno sliko kraška tla.
Dobra prevetrenost kaže na večjo samočistilno sposobnost ozračja, kar se tiče dimnih plinov.
Problem je v primeru troposferskega ozona, ki nastaja pod vplivom sončevih žarkov. Ugodna
so tudi gozdne površine, ki takorekoč v celoti obdajajo naselje.

8.2. Predstavitev družbe IMP Klima d.o.o.
8.2.1. Kratka zgodovina podjetja
Začetki dejavnosti segajo v Idrijo leta 1954, ko je v okviru takratnega Komunalnega podjetja
delovala tudi obrt vodoinstalaterstva, ogrevanja, klimatizacije in ključavničarstva. Pod okriljem
IMP TIO, ki se je osredotočil na proizvodnjo prezračevalnih elementov, je bila l. 1977 zgrajena
prva proizvodna hala v Godoviču in leta 1981 še druga. V kriznih razmerah izgube
jugoslovanskih trgov je IMP TIO l. 1991 ustanovil dve hčerinski družbi: IMP Klima Godovič
(proizvodnja klima sistemov) in IMP Vrata Idrija (proizvodnja industrijskih vrat). V letu 1996
je bila izvedena rekonstrukcija proizvodnje in začelo se je obdobje velikih vlaganj v razvoj
novih izdelkov, strojev, tehnologij, trženja in kadrov; v tem letu so pridobili mednarodni
certifikat kakovosti ISO 9001. Med prvimi v Sloveniji so 1999. leta pridobili še okoljski
certifikat ISO 14001. Leto 2001 je zaznamovala vključitev v korporacijo Hidria ter v
naslednjem letu formiranje skupine IMP Klima Group. V istem letu je bila v okviru Hidrie
ustanovljena družba Razvojno tehnološki center Inštitut KGH, katerega ustanoviteljice so bile
IMP Klima, Rotomatika in AET. IMP Klima je bila pobudnik in član v slovenskem grozdu za
klimatizacijo, gretje in hlajenje KGH. Leta 2004 se je začela in v naslednjem letu dokončala
gradnja objekta Razvojno tehnološki center Inštitut KGH s petnajstimi laboratoriji za meritve
(Novice, 2004).

8.2.2. Podjetje IMP Klima danes
Podjetje IMP Klima deluje v okviru slovenske globalne korporacije HIDRIA, ki združuje 33
družb ter več kot 2.800 zaposlenih v Sloveniji in po svetu (Tušar, 2006, str 4). Divizija Hidria
Klima je največja divizija korporacije, predstavlja 55 % njenega celotnega prometa in je v hitri
rasti (Sporočila…, 2006). IMP Klima je krovna družba Skupine IMP Klima, ki jo sestavljajo
štiri proizvodna podjetja, dve storitveni podjetji ter 7 prodajnih divizij v tujini (Flander, str. 8).
Družba IMP Klima, ki v tej pravni obliki deluje od leta 1991, danes zaposluje 263 ljudi. V letu
2005 se je v podjetju nadaljevala večletna rast prodaje. Fakturirana realizacija je leta 2005
znašala 19.609.793 EUR, kar je za 8.5 % več kot v letu 2004 (Flander, str. 7). Naj tem mestu
naj izpostavim Razvojno tehnološki center Inštitut KGH (v nadaljevanju RTC I KGH), kjer se
odvijata razvoj in raziskave za Hidrijino divizijo klimatizacije. Poleg tega nudi storitve tudi
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drugim podjetjem ter sodeluje z izobraževalnimi in strokovnimi ustanovami doma in v tujini.
Raziskovalni center bo v prihodnje zagotovil nova delovna mesta predvsem visoko izobraženi,
ozko strokovno usmerjeni delovni sili. V parih letih naj bi v njem delalo že okoli 40
strokovnjakov (Novice, 2004).
IMP Klima je prejemnik večih priznanj s strani Gospodarske zbornice Slovenije. V letu 2003 je
podjetje prejelo priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za urejeno delovno okolje. Poleg
tega je IMP Klima tudi prejemnik priznanja za eno izmed najbolj urejenih podjetij v regiji v letu
2003. V istem letu je bila glavnemu direktorju IMP Klime, g. Ivanu Rupniku, podeljena
nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v skupini srednjih in velikih
podjetij (Pivk, 2004, str. 45). Med drugim dokazuje podjetje svojo visoko kakovost tudi s
pridobljenimi certifikati:
− Sistem kakovosti ISO 9001: od leta 1996 podjetje deluje po sistemu kakovosti v skladu z
mednarodnim standardom ISO 9001,
− Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001: leta 1999 pa za uveden sistem ravnanja z okoljem
pridobili mednarodni certifikat ISO 14001.
Oba osvojena sistema sedaj postopno združujejo v en integriran sistem, v katerega bodo v
bližnji prihodnosti vključili tudi sistem OHSAS 18001 – sistem vodenja poklicnega zdravja in
varnost pri delu (Pivk, 2004, str. 42).
IMP Klima prodaja svoje izdelke v skoraj 40 držav Evrope, Severne Afrike, Bližnjega Vzhoda
in Severne Amerike (Slika . Največje države partnerice so: Avstrija (12 %), Nemčija (10 %),
Rusija (9 %), Italija (7 %), Francija (7 %) in Poljska (5 %).
− Referenčni objekti v Sloveniji (Kacin, 2006):
Državni zbor RS, poslopje GZS, Narodna galerija, Ljubljanski grad, Kolosej, City Park,
Pravna fakulteta, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, prostori velikih gospodarskih
družb kot so Krka, Revoz, Lek, Droga, športni dvorani v Celju ter Velenju, ki sta gostili
tekme evropskega prvenstva v rokometu,
− Referenčni objekti v tujini (Kacin, 2006)::
Tri olimpijske dvorane v Grčiji, ki so bil zgrajene za potrebe poletnih Olimpijskih iger
Atene 2004, rezidenca ruskega predsednika Vladimirja Putina,. IMP Klima je opremila tudi
poslopje ene največjih naftnih družb na svetu British Petrol v Veliki Britaniji, hotela Hilton
v bolgarski Sofiji ter Sheraton v Izraelskem Tel Avivu, nacionalno banko in letališko
poslopje v Moskvi, nacionalno banko v Bratislavi, mednarodni kulturni center v Zagrebu,
klinični center v Sarajevu ter kongresni center v Pragi.
8.2.2.1.

Poslovna dejavnost

Poslovna dejavnost IMP Klime iz Godoviča je razvoj, proizvodnja in trženje izdelkov za
klimatizacijo, ogrevanje in hlajenje, tako v zasebne namene kot tudi velike in kompleksnejše
industrijske objekte. Nudijo izdelke, ki zagotavljajo prezračevanje, filtriranje, vlaženje in
sušenje zraka, hlajenje in ogrevanje, požarno tehniko, ter celotno avtomatizacijo in upravljanje
zgradb. (Sporočila…, 2006) S pomočjo sodobne tehnologije in avtomatizirane proizvodnje ter
dolgoletnih izkušenj je blagovna znamka IMP KLIMA poznana kot sinonim strokovnosti in
zanesljivosti, široke ponudbe izdelkov odlične kakovosti, oblikovanja in funkcionalnosti. Kot
sami poudarjajo, so prednosti ponudbe v visoki stopnji prilagodljivosti posebnim željam in
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Slika 8.4: Prodaja izdelkov IMP Klime na domači in tuji trg v letu 2004
PRODAJA IZDELKOV NA DOMAČI IN TUJI TRG

Avtor: Mojca Poženel

Vir: Kacin, 2006
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potrebam, kratkih dobavnih rokih, v konkurenčnih cenah ter stabilnem partnerstvu. Podjetje je
dovolj veliko, da lahko brez težav izpolnjuje tudi večja naročila, istočasno pa dovolj majhno, da
se lahko hitro in učinkovito prilagaja spremembam na svetovnem trgu (Pivk, 2004).

8.2.2.2.

Proizvodnja izdelkov

IMP KLIMA je podjetje kovinsko predelovalne industrije z dejavnostjo, ki obsega razvoj,
proizvodnjo, trženje in servisiranje izdelkov iz petih programov (Vencelj, 2005a):
- Program Klima: izdelki za prezračevanje, distribucijo zraka in dušenje zvoka,
- Program Požarne zaščite: izdelki za zaščito stavb pred požarom,
- Program Absolutne filtracije: izdelki za prezračevanje absolutno čistih prostorov,
- Program Energetike: izdelki za ogrevanje prostorov in varčevanje s toplotno energijo,
− Program Posebnih izdelkov in storitev: izdelki, ki ne spadajo v standardne programe IMP
Klime.

Slika 8.5: Proizvodni program družbe IMP Klima d.o.o.
PROIZVODNI PROGRAM
IMP KLIMA

Program Klima

Dušenje
zvoka

• Dušilniki
zvoka
• Akustične
rešetke

Zajem in
regulacija
zraka

Distribucija
zraka

• Prezračevalne
• Zaščitne
rešetke
rešetke
• Prezračevalni
• Stolpni
ventili
prezračevalniki
• Žaluzije in reg. • Difuzorji
lopute

Program požarna
zaščita

Program
absolutna filtracija

Požarna
tehnika

Absolutna
filtracija
zraka

• Požarne
lopute
• Požarni
Ventili
• Dimne lopute

• Predfiltri
• Dovodni stropi

Program
energetika

Ogrevanje in
hlajenje

Program posebni
izdelki in storitve

Ogrevanje

• Talni
• Ventilatorski
konvektorji
konvektorji
• Ohišja z
absolutnimi filtri

Vir: Pivk, 2004, str. 47
Proizvodnja izdelkov je serijska, maloserijska in posamična, z velikim številom raznih
izdelkov. Kot bomo videli v nadaljevanju je takšna naravnanost proizvodnje poglavitna ovira k
zmanjševanju količin odpadne surovine. Poglavitni proizvodni proces je obdelava kovin:
predvsem pločevina in profili iz jekla in aluminija. Naslednji večji proces, ki bistveno
opredeljuje vnose in iznose iz podjetja, je lakiranje izdelkov. V lakirnici poteka barvanje in
površinska zaščita s postopkom prašnega lakiranja in umakanja v vodotopno barvo. Pred
barvanjem izdelke čistijo in razmaščujejo na pralni liniji, kjer izdelke tudi fosfatirajo (Vencelj,
2005).
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8.3. Okoljska politika družbe IMP Klima in okoljski cilji

8.3.1. Okoljska politika in sonaravni trajnostni razvoj
Poslovna politika uspešnih podjetij mora v obdobju globalizacije in vedno hujše konkurence
graditi na pozitivnem odnosu do okolja. Rezultat prizadevanj v IMP Klimi je mednarodni
okoljski certifikat ISO 14001, ki ga je podjetje med prvimi v Sloveniji pridobilo leta 1999.
Vpeljava sistema ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu SIST EN ISO 14001 priča o
tem, da si prizadeva slediti konceptu sonaravnega trajnostnega razvoja. Sistem ravnanja z
okoljem, določen z mednarodnim standardom ISO 14001, omogoča organizaciji obvladovanje
okoljskih vidikov5 na osnovi zakonov, podzakonskih aktov, predpisov in odločb. ISO standard
od nosilca certifikata zahteva določitev okoljske politike ter postavitev okvirnih in izvedbenih
okoljskih ciljev (Slovenski standard…, 1997, str. 4). Okoljska politika je gibalo izvajanja in
izboljševanja sistema ravnanja z okoljem organizacije, tako da lahko ta vzdržuje in potencialno
izboljšuje okoljsko učinkovitost (Slovenski standard…, 1997, str. 21). Okoljska politika družbe
IMP Klima je sestavni del poslovne strategije družbe, ki zavezuje vse zaposlene, da pri svojem
delu upoštevajo zahteve standarda ISO 14001 kot minimalne osnove ravnanja z okoljem. S
svojo zavestjo in ravnanjem opravljajo vse aktivnosti, ki preprečujejo povzročanje nepotrebnih
in nepričakovanih rizikov do zaposlenih, kupcev, poddobaviteljev, občanov in okolja (Rupnik,
2005).

8.3.2. Cilji okoljske politike
Če na kratko povzamemo okoljsko politiko družbe IMP Klima se njeni cilji nanašajo na
(Rupnik, 2005):
− uporabo zdravju in okolju sprejemljivejših tehnologij in tehnoloških postopkov,
− zmanjševanje tehnološkega odpada materialov in vseh vrst drugih odpadkov ter
prizadevanje za racionalno, optimalno izrabo materialov,
− čim večjo uporabo vračljive embalaže in oddaja odpadne embalaže na recikliranje,
− zmanjševanje porabe energentov in vodnih virov,
− izbor poddobaviteljev materiala in storitev, ki sprejemajo njihova načela in odnos do okolja
in se s temi načeli tudi sami identificirajo,
− nenehno osveščanje zaposlenih o pravilnem ravnanju z okoljem.
Kot vidimo okoljska politika podjetja sledi načelu industrijske ekologije glede uporabe takšnih
tehnologij, ki imajo najmanjši vpliv na okolje. Obenem se zavedajo ključne vloge učinkovite
rabe surovin in energije ter predvsem zmanjševanje naravnih virov. Za uspešno sledenje
zastavljenim ciljem pa je najpomembnejša seznanjenost zaposlenih s cilji ter njihova okoljska
osveščenost. Ker je podjetje v stalnem stiku z zunanjimi strankami, v smislu nabave materiala
in storitev, je zelo pomembno, da tudi od njih zahtevajo okoljsko sprejemljivo delovanje.
5

Okoljski vidik – element dejavnosti ali proizvodov ali storitev podjetja, ki lahko součinkujejo z okoljem (Slovenski
standard…, 1997).
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8.4. Prepoznavanje okoljskih vidikov in ocenjevanje vplivov na okolje
Podjetje s svojo proizvodno dejavnostjo, storitvami in izdelki pomembno vpliva na okolje, tako
na vode, ozračje kot tla. Okoljski vidiki vsake organizacije se nanašajo na dejavnost (glavni
proizvodni proces, normalno obratovanje, zagon, zaustavljanje, ...), storitve (transport,
vzdrževanje prostorov, ...) in izdelke (pakiranje, uporaba, odstranjevanje) (Borštnik, 2004, str.
89). Standard ISO 14001 pri navajanju zahtev, povezanih z okoljskimi vidiki, določa, da mora
organizacija vzpostaviti in vzdrževati postopek za prepoznavanje tistih okoljskih vidikov svoje
dejavnosti, proizvodov ali storitev, ki jih lahko obvladuje in za katere je pričakovati, da lahko
nanje vpliva. Poleg tega mora prepoznati tiste okoljske vidike, ki pomembno vplivajo ali lahko
pomembno vplivajo na okolje6. Pri tem je potrebno upoštevati tekoče, pretekle ali predvidene
aktivnosti, normalne in izredne pogoje obratovanja ter posredne in neposredne vplive na okolje.
Ključno pri prepoznavanju in ocenjevanju okoljskih vidikov je upoštevati vse vhode surovin in
pomožnih materialov, energije, vode v podjetje ter izhode proizvodov, stranskih produktov,
odpadkov iz podjetja (Slovenski standard…, 1997, str. 23). Začetni korak običajno predstavlja
opis oz. razčlenitev procesov, pri čemer se določijo tudi vhodi in izhodi za vse aktivnosti, ki
tvorijo procese organizacije (Borštnik, 2004, str. 89). Kljub temu organizaciji ni potrebno
vrednotiti vsakega proizvoda, sestavine ali vnosa surovin in ni potrebno izdelati podrobne
ocene življenjskega cikla za posamezne proizvode ali procese. Pričujoče diplomsko delo naj bo
torej tudi dopolnitev oz. nadgradnja osnovnih zahtev nacionalnega standarda SIST EN ISO
14001 po smernicah sorodnega standarda iz družine ISO 14000: Ocenjevanje življenjskega
cikla (LCA). Ob metodologiji analize stanja, ki je 1. korak pri ocenjevanju življenjskega cikla,
bomo poskušali izdelati procesne sheme z vhodi in izhodi surovin z vidika proizvodnega
procesa oz. podati celovito sliko vnosa surovin in iznosa.

8.4.1. Okoljski vidiki podjetja IMP Klima
Podjetje je v letu 2005 prepoznalo naslednje okoljske vidike, ki se nanašajo na dejavnosti,
proizvode ali storitve: proizvodnja, transport, skladiščenje, končni proizvodi, storitve,
vzdrževanje in drugo. Posledice okoljskih vidikov so izražene v vplivih na okolje, ki so
vrednoteni glede na pomembnost vpliva in upoštevajo črpanje naravnih virov, hrup, izredne
razmere - izpust v vodo, izredne razmere - onesnaženje tal, odpadke, obremenjevanje voda,
zraka, ter druge vplive kot neprijetnosti ali nevarnosti za zdravje človeka (Vencelj, Kovač,
2005). Ocenjevanje pomembnosti okoljskega vpliva temelji na kriterijih zakonskih zahtev,
zahtev notranje okoljske politike, zainteresiranih strani ter lastni oceni notranjega ocenjevalca.
Preglednica 8.1. predstavlja le bistvene vplive na okolje, za katere so postavljeni okvirni in
izvedbeni cilji. Preostale pomembne vidike se meri in nadzoruje (Vencelj, 2005).

6

Vpliv na okolje – vsako spreminjanje okolja, bodisi neugodno ali ugodno, ki v celoti ali delno izvira okoljskih
vidikov podjetja (Slovenski standard…, 1997.)
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Preglednica 8.1: Okoljski vidiki z bistvenimi vplivi na okolje s strani IMP Klime d.o.o.
DEJAVNOST,
PROIZVOD,
STORITEV

Izdelava polizdelkov
Rešetka iz plastike za
konvektorje

Pranje in sušenje na
pralni liniji

Barvanje s prašno in
vodotopno barvo in
sušenje

Okvara transportnega
sredstva

Preskrba s pitno vodo
Meteorna kanalizacija
Hlajenje prostorov
Ogrevanje prostorov

Preskrba z električno
energijo
Proizvodnja
komprimiranega zraka
Popravila in vzdrževanje
strojev

OKOLJSKI VIDIKI

VPLIV NA OKOLJE

PROIZVODNJA
odpadki in izmet jeklene
trdni odpadki – pločevina
pločevine
odpadki in izmet
trdni odpadki – profili
aluminijastih profilov
izmetni proizvodi za
odpadek – plastika za
uničenje
recikliranje
izpust tehnološke vode v
onesnaženje vode
kanalizacijo preko čistilne
naprave
poraba električne energije
poraba naravnih virov (fosilna
ogrevanje sušilne peči
goriva)
ostanki prašne barve
nastajanje trdnega odpadka
poraba električne energije
črpanje naravnih virov –
fosilna goriva
TRANSPORT
razlitje olja

BISTVEN
BISTVEN
BISTVEN
BISTVEN
BISTVEN
BISTVEN
BISTVEN
BISTVEN

BISTVEN

onesnaženje tal

BISTVEN

poraba goriva v kotlarni
uporaba naravnih virov
poraba električne energije
uporaba naravnih virov
iz elektrarn
uporaba kompenzacijskih
nevarnost za zdravje človeka
baterij s PCB
odstranitev neuporabnih
nevarni odpadek
baterij
pogon kompresorjev z
uporaba naravnih virov
električno energijo
VZDRŽEVANJE
odstranitev neuporabnih
nevarni odpadki
olj
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BISTVEN

izpust v vodo

STORITVE
normalna poraba pitne
uporaba naravnih virov
vode
puščanje zaradi preloma
povečana uporaba naravnega
cevi
vira
izpuščanje vode preko
izpust v vodo
lovilca v potok
emisije CFC iz hladilnikov
tanjšanje ozonske plasti

Vir: Vencelj, Kovač, 2005

POMEMBNOST

BISTVEN
BISTVEN
BISTVEN
BISTVEN
BISTVEN
BISTVEN
BISTVEN
BISTVEN
BISTVEN

BISTVEN
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Kot lahko vidimo se bistveni okoljski vplivi nanašajo na emisije v zrak, odpadke,
onesnaževanje vode ter črpanje naravnih virov. Poleg tega upoštevajo tudi izredne razmere, ki
bi lahko pomenile ob nezgodi onesnaženje prsti ali vode. Dejavnosti v proizvodnji, ki zadevajo
bistvene okoljske vplive, se nanašajo na osnovna proizvodna procesa: obdelava kovin (izdelava
polizdelkov) ter barvanje izdelkov, ki vključuje pralno linijo. Pri tem nastajajo velike količine
odpadnega materiala, črpa se naravne vire ter obremenjuje okolje z emisijami v zrak in vodo. V
primeru transporta se bistven okoljski vpliv nanaša na izredne razmere ob okvari vozila in
posledičnem razlitju olja. Pod področje storitev je zajeta oskrba industrijskega sistema z
energenti in pitno vodo. Bistveni okoljski vplivi v tem primeru so raba naravnih virov ter na
drugi strani obremenjevanje okolja. Pri tem je upoštevan tudi globalni ekološki problem
tanjšanja ozonske plasti ter nevarnost onesnaženj s PCB. Okoljski vpliv z bistveno oznako
izhaja tudi iz vzdrževanja in popravila strojev.

8.5. Okvirni okoljski cilji
Glede na prepoznane okoljske vidike z bistvenimi vplivi na okolje so, ob upoštevanju okoljske
politike družbe, vsako leto postavljeni okvirni cilji, ki jih podjetje oz. odgovorni za upravljanje
z okoljem pojmujejo kot zahteve.
Okvirni cilji podjetja IMP Klima za leto 2004 in 2005 so (Kovač, 2005):
− zmanjšanje odpada kovinskih materialov,
− zmanjšanje odpada prašne barve,
− zmanjšanje porabe električne energije,
− zmanjšanje porabe kurilnega olja,
− zmanjšanje porabe vode,
− zmanjšanje porabe stisnjenega zraka,
− izboljšanje sortiranja odpadkov iz proizvodnje na izvoru,
− zamenjava kompenzacijskih kondenzatorjev, ki vsebujejo PCB,
− zmanjšati onesnaženje ozračja z uporabo"zelenih"prevoznih sredstev,
Okvirni cilji organizacije se osredotočajo na zmanjševanje porabe energentov (električna
energija, kurilno olje, pogonska goriva za vozila in stisnjen zrak) ter zmanjševanje odpada
osnovnih surovin (kovine, barva). Pri tem je izpostavljeno izboljšanje sortiranja odpadkov.
Ravno tako je cilj zmanjševati porabo osnovnega naravnega vira za človeštvo – vode. Eden
pomembnejših ciljev zajema odstranitev nevarne snovi PCB, ki predstavlja potencialno
nevarnost za okolje ob morebitni okvari kondenzatorjev.
Zastavljeni cilji, ki zadevajo energijo in materiale, postavljajo zahtevo po učinkovitejši rabi ter
varčevanju z energenti in surovinami, ki vstopajo podjetje. Enako velja za uporabo vode. Poleg
tega je možen ukrep zmanjševanja porabe zgoraj navedenih energentov njihova zamenjava oz.
prehod na uporabo obnovljivih virov energije.
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9. Snovno – energetski tokovi podjetja IMP Klima

V podjetju lahko ločimo dve obliki okoljevarstvenega delovanja: kurativno in preventivno
delovanje. Kurativno varstvo okolja je usmerjeno v zmanjšanje emisij, odpadkov ob že
prisotnih virih onesnaževanja in zmanjševanje negativnih posledic onesnaževanja okolja
(sanacija). Velik del zdajšnje okoljske politike podjetij se odvija na koncu proizvodnega
procesa. Zato običajno zadostujejo dokazi o ravnanju z odpadki, odpadno vodo, emisijami v
zrak in podobno. Preventivno varstvo okolja pomeni prizadevanje, delovanje, s katerim
skušamo predvsem preprečiti pritiske na okolje na samem izvoru. Pri tem je bistveno
osredotočanje na vire onesnaževanja ter na ta način izvorno zmanjševati negativne vplive
proizvodnih in storitvenih dejavnosti na okolje. Temeljni vzvod tiči v obvladovanju celotnega
reprodukcijskega procesa. Pozornost je potrebno posvetiti vnosu: obnovljivi viri energije,
sekundarne surovine, biološko razgradljivi ali reciklabilni materiali, okoljsko ustrezne
nenevarne snovi ter racionalna in učinkovita raba energije in materialov (Kovač, 2004, str. 14).
Zajem materialnih in energetskih tokov v organizaciji je ključnega pomena pri preprečevanju
onesnaževanja okolja ter pomeni tako osnovo preventivnemu delovanju podjetja. Koncept
obvladovanja snovno – energetskih tokov v podjetju izvira iz spoznanja, da t.i. tehnologije »na
koncu cevi« obravnavajo okolje parcialno, stroški takšnega načina ravnanja so relativno visoki,
pri tem pa se okoljsko breme ponavadi prenaša le iz enega medija v drugega. Izkušnje iz
preteklosti dokazujejo, da so stroški odstranjevanja posledic obremenjevanja okolja praviloma
znatno večji od preventivnih ukrepov. Poleg tega samo zase govori dejstvo, da v naravi ni
povratka nazaj. Ekološke sanacije velikokrat pomenijo le ublažitev negativnih posledic
onesnaževanja. Okoljevarstvena presoja in obvladovanje snovno – energetskih tokov v podjetju
praviloma vodi k racionalizaciji proizvodnje ne samo z okoljskega vidika ampak z bolj skrbnim
gospodarjenjem s surovinami ter organizacijskimi in drugimi ukrepi prinaša tudi ekonomske
koristi in nove priložnosti. V letu 2001 so imeli največje učinke projekti na področju
zmanjšanja količine odpadkov, porabe energije in vode, kar v finančnem smislu pomeni
prihranke na posameznem področju (Božič, 2003).
Pregled snovno energetskih tokov v podjetju naj poda sliko, v koliki meri družba IMP Klima
sledi načelom sonaravnega trajnostnega razvoja ob upoštevanju smernic industrijske ekologije.
V organizaciji so prepoznani okoljski vidiki in z njimi povezani poglavitni vplivi na okolje. Kot
že navedeno, je osnovno vodilo obvladovanja snovno – energetskih tokov v podjetju dejstvo, da
pomeni onesnaževanje okolja presežek vnosa snovi in energije vanj. Podjetje kot industrijski
sistem onesnažuje okolje na eni strani z rabo materialov in energije, ki jih črpa iz okolja ter na
drugi strani z njihovim ponovnim vnosom v okolje, ki presega nosilne sposobnosti narave.
Zmanjševanje porabe električne energije, naravnih virov, odpadnih materialov in ostalih
odpadkov, ki jih predvideva okoljska politika družbe, bo mogoča le ob skrbni in predvsem
učinkoviti rabi materialov in energije, ki vstopajo v podjetje. Za to je potrebno obvladovanje
materialov in oblik energije, ki vanj vstopajo in izstopajo. To omogoča analiza snovno –
energetskih tokov. Šele ob natančnem evidentiranju in analizi snovno – energetskih tokov lahko
podjetje izdela plane okoljskih ukrepov ter jih ovrednoti z vidika ekonomske upravičenosti.
Analiza snovno – energetskih tokov v vsebinski zasnovi izhaja iz okoljske politike podjetja oz.
predvsem iz zastavljenih okvirnih ciljev za leto 2004 in 2005. Smiselno je prepoznavanje
značilnosti snovnega in energetskega pretoka na tistih področjih, kamor so osredotočeni
okoljski ukrepi samega podjetja. Poleg tega letni okoljski cilji sovpadajo z načeli industrijske
ekologije glede preventivnega značaja okoljskih ukrepov. Kar pomeni zmanjševanje samega
vnosa v sistem, torej zmanjševanje porabe energije in materialov.
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9.1. Energetski tokovi podjetja
Energija je bistveni dejavnik človekovega okolja, od katere je odvisen gospodarski razvoj.
Čeprav se vsi zavedamo, da brez energije, tako kot brez vode, zraka ali hrane, ni življenja in ne
gospodarstva, dopuščamo, da jo nesmotrno izkoriščamo (Novak, Medved, 2000, str. 5).
Sonce je glavni vir energije na zemlji. Fosilna goriva in biomasa so oblika uskladiščene sončne
energije, vendar so te zaloge omejene (Novak, Medved, 2000, str. 5). S sodobnim
gospodarstvom in hitro rastočimi potrebami človeštvo vse intenzivneje izkorišča naravne
energetske vire. Potrebe po energiji povsod samo naraščajo, s čimer se večajo okoljski
problemi. Proizvodnja in poraba energije imata velik vpliv na okolje, saj jima je moč pripisati
skoraj vse proizvedene emisije, ki ustvarjajo toplogredni učinek. Oksidacija (zgorevanje)
fosilnih goriv onesnažuje ozračje in povzroča podnebne spremembe, katerih posledic je več.
Rezultat je eksponentna rast CO2 v atmosferi vse od industrijske revolucije dalje. Krči in slabša
se živa narava, stopnjujejo se vremenske ujme s hudimi posledicami, kopnijo zaloge goriv,
spreminjajo pa se tudi načini in zmogljivosti proizvodnje in oskrbe z energijo (Lobnik, 2004,
str. 105). Zanimivo je to, da sta procesa, ki sta pričela industrijsko revolucijo pred več kot
dvema stoletjema – proizvodnja energije s sežiganjem fosilnih goriv in taljenje rude za
pridobivanje kovin, še vedno procesa, ki imata poglavitni vpliv na ozračje Zemlje, lokalno in
globalno, kratkoročno in dolgoročno (Graedel, 1995, str. 21). Veliko energije se porabi za
pridobivanje surovin (aluminij, jeklo, kemijski procesi, papir, gradbeni materiali) in proizvodov
za vmesno porabo (Lah, 2004b, str. 8). Današnji gospodarski razvoj in način rabe energetskih
virov je nestabilen in se ne more nadaljevati. Evropski 6. okoljski akcijski načrt namenja
posebno pozornost ukrepom za povečanje učinkovitosti rabe energije, varčevanja energije, večji
rabi obnovljivih virov energije in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Cilj je prekiniti oz.
čim bolj zmanjšati povezavo med gospodarsko rastjo ter porabo energije. (Environmental
signals 2002, str. 34). Na te usmeritve sem se osredotočila pri obravnavi energetskih tokov v
podjetju.
F Različne oblike energije:
Ločimo neobnovljive vire energije, ki so v zemeljski skorji (premog, nafta, zemeljski plin) in
obnovljive vire energije (sončna energija v različnih pojavnih oblikah – neposredno sevanje,
energija vode, vetra in biomase) ter pogojno obnovljive vire (geotermalna energija).
Pri pretvarjanju energije nastajajo izgube zato ločimo (Golob, 1994):
− PRIMARNA ENERGIJA, ki je v obliki kemične ali jedrske energije shranjena v fosilnih
gorivih – nosilci energije (neposredno pridobljena iz zemeljskih virov): premog, surova
nafta, zemeljski plin, zbrani biološki odpadki, vodna energija, toplota iz urana v jedrskem
reaktorju. Na splošno jo ne moremo uporabljati neposredno, pretvorimo jo v sekundarno
energijo.
− SEKUNDARNA ENERGIJA, ki smo jo dobili z energetsko pretvorbo (elektrarne,
rafinerije) primarne energije: elektrika, motorni bencin, letalsko gorivo, kurilno olje, ... in jo
prenašamo do potrošnikov (industrija, promet, zgradbe, …) kot koriščena energija.
− KORIŠČENA (KORISTNA) ENERGIJA je energija, ki jo dobi porabnik na pragu objekta,
(npr. toplota na vstopu v zgradbo, električna energija na priključni omarici stanovanjske
hiše ali stroja, bencin na črpalki itd), to so različne oblike energij, ki vstopajo v objekt
uporabe oziroma tehnološki proces na pragu uporabnika (v nadaljevanju diplomske naloge
uporabljen pojem »končna energija« se dejansko nanaša na koristno energijo)
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− KONČNA ENERGIJA je energija, ki koristno služi potrošniku, pri tem upoštevamo še
energetski izkoristek naprave za uporabo energije (toplota, ki jo odda ogrevalo v prostor)
Slovenska energetska bilanca temelji na proizvodnji elektrike iz TE na domači premog in HE
ter na uvozu tekočih in plinastih goriv. Dopolnjuje jo oskrba z drvmi in uvoženim kakovostnim
premogom za TE – TO Ljubljana ter uvoz jedrskega goriva za NEK. Zato je nujno zelo
preudarno in gospodarno ravnanje pri vseh porabnikih energije (Novak, Medved, 2000, str. 18).
Od leta 1992 do leta 2000 je poraba končne energije v Sloveniji zrasla za petino. Poraba končne
energije v industriji se je v istem obdobju zmanjšala za 5,3 %. Delež industrije v porabi končne
energije v celoti, ki je leta 1992 znašal še 36,8 %, je leta 2000 zdrsnil na 29,0 %, kar je že
primerljivo z EU-15 (28,5 %) (Energija in…, 2005, str. 1).
Industrijsko podjetje IMP Klima je porabnik sekundarne energije: kurilno olje, motorni bencin,
dizelsko gorivo ter končne energije: električna energija.

9.1.1. Okoljski kazalci energetskega pretoka
Energetski tokovi v podjetju so prikazani s pomočjo izbranih okoljskih kazalcev. Kriterij pri
izboru kazalcev je ta, da prikažejo porabo energentov v podjetju, intenzivnost rabe energentov
ter obremenjevanje okolja zaradi rabe energije. Pri slednjem sem izpostavila globalni problem
povečanega učinka tople grede zaradi emisij toplogrednih plinov v ozračje. S Kjotskim
protokolom je k zmanjševanju emisij TGP zavezana tudi Slovenija. Intenzivnost rabe energije:
primerjava porabe energije in ustvarjena dodana vrednost je ključni indikator, v kolikšni meri
podjetje na tem področju sledi sonaravnemu trajnostnemu razvoju. Tu je poglavitni cilj čim bolj
zmanjšati povezavo med gospodarsko rastjo in porabo energentov. Obenem sem skušala
prikazati, kako podjetje pri rabi energentov sledi sonaravnemu trajnostnemu razvoju z rabo
obnovljivih virov energije, izkoriščanjem odpadne toplote, učinkovitostjo pretvorb končne
energije.
Okoljski kazalci:
− energetska raba,
− energetska intenzivnost 1: poraba energije na ustvarjeni BDV7,
− energetska intenzivnost 2: poraba energije na izdelek,
− poraba tekočih goriv v prometu,
− sonaravne trajnostne oblike rabe energije: energetska učinkovitost, soproizvodnja električne
energije in toplote, izkoriščanje odpadne toplote, učinkovitost pretvorb energije,
proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov,
− raba energije in emisije v zrak.
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9.1.2. Energetska raba
Zavest o omejeni razpoložljivosti fosilnih goriv združena z dokazi o ogrevanju ozračja zaradi
kopičenja toplogrednih plinov je uvrstila porabo energije med ključne okoljske vidike
sodobnega sveta (Učinkovita raba…, 2004). Energetska raba je skupna poraba električne
energije in goriv za pogon naprav in tehnološke procese, notranji in zunanji transport, ogrevanje
delovnih in pisarniških prostorov, razsvetljavo, … (Environmental…, 2002, str. 345).
Kot že navedeno temelji energetska bilanca podjetja IMP Klima na vnosu neobnovljivih virov
energije: kurilno olje, motorni bencin, dizelsko gorivo ter električne energije, ki jo pridobivajo
iz fosilnih goriv v TE, obnovljive energije vode v HE ter jedrske energije v NEK. Raba energije
v podjetju pomeni črpanje naravnih virov, pretežno neobnovljivih virov energije. Največji delež
pritiskov na okolje (skriti tokovi) nastaja ravno pri črpanju naravnih virov in pretvorbi v
ustrezno obliko energije, ki jo podjetje potrebuje (Slika 3.3.). Podjetje je na tej ravni posredno
odgovoreno za obremenjevanje okolja kot končni porabnik energije. Na drugi strani pa je
neposredni povzročitelj emisij v zrak zaradi rabe energentov. Najbolj pereči problem so emisije
toplogrednih plinov (CO2, CH4, NO2) in trdih delcev (PM10). Na ta način vpliva na
spreminjanje in rušenje naravnega ravnovesja plinov v zraku ter pojav globalnih in lokalnih
ekoloških problemov, kot so povečan učinek tople grede, tvorjenje prizemnega ozona, kisle
padavine, ekološke nesreče in onesnaženje voda ter prsti ob razlitju goriv, ipd. Spremljanje
porabe energije je podlaga za obvladovanje in učinkovito rabo energije.
Struktura nosilcev energije, ki vstopajo v podjetje:
− električna energija,
− kurilno olje,
− tekoča goriva: motorni bencin, dizelsko gorivo,
− stisnjen zrak.

9.1.2.1.

Kurilno olje

Raba kurilnega olj v podjetju pomeni rabo neobnovljivih virov energije. Z njo so povezani
znatni pritiski na okolje pri samem črpanju vira in nadaljnji pretvorbi v uporabno obliko nosilca
energije za podjetje. Ravno tako pomeni raba kurilnega olja neposredne emisije v zrak, zlasti
toplogrednih plinov. Poleg tega predstavlja oskrba podjetja z obravnavanim energentom
potencialno nevarnost onesnaženja vode in prti ob morebitnem razlitju pri pretakanju ali pri
puščanju rezervoarja. S prehodom na obnovljivi vir energije, lesno biomaso, bi podjetje
bistveno zmanjšalo nevarnost ekološke nesreče ter ogroženost oskrbe s pitno vodo za mesto
Idrija.
Porabniki kurilnega olja v podjetju so kurilne naprave za pripravo vode in ogrevanje zraka. V
IMP Klima je stalno ali občasno (sezonsko) v pogonu 6 kurilnih naprav, ki so prepoznane kot
male kurilne naprave na tekoča goriva (Preglednica 9.1.). Vse naprave imajo za osnovni
energent kurilno olje. Štiri naprave z nazivno toplotno močjo od 150 – 290 kW pokrivajo
toplotne potrebe proizvodnih procesov v lakirnici (priprava vode ter grelniki zraka). Preostali 2
kurilni napravi sta nameščeni v kurilnici. Namenjeni sta ogrevanju in pripravi tople sanitarne
vode za celoten proizvodni in poslovni kompleks podjetja. Na tem področju so potrebe največje
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in zato je tu instalirana tudi najbolj zmogljiva kurilna naprava z nazivno toplotno močjo 2326
kW, poleg nje je rezervni kotel z nazivno močjo 350 kW (Lampe, 1999a, str. 1)

Preglednica 9.1: Seznam malih kurilnih naprav ter raba kurilnega olja v IMP Klimi
Zap. št.
Poraba
Energent
kurilne Lokacija kurilne naprave
kurilnega
naprave
olja (l/h)
PROIZVODNJA - lakirnica
Pralna linija
Kurilno olje
14,4
1
Komora – Sušilnik vode
Kurilno olje
10.5
2
Polimerizacija
Kurilno olje
16,6
3
Komora - sušilna peč (stara) Kurilno olje
29.2
4
KURILNICA

Nazivna
toplotna
moč (kW)
150
140
230
291

1

Kurilnica

Kurilno olje

110

2326

2

Kurilnica

Kurilno olje

31

prbl. 350

Vrsta naprave

Priprava vode
Grelniki zraka
Grelniki zraka
Grelniki zraka
Ogrevanje
in
priprava vode
Ogrevanje
in
priprava vode

Vir: Šukalo, Redne letne meritve dimnih emisij, 2004.

Graf 9.1: Poraba kurilnega olja v obdobju 1995 – 20047
Poraba kurilnega olja v letih 1995 - 2004

(poraba v l x 1000)
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168

225

185

205

212,7

228,7

235,6

222,5

265,1

280,7

Vir: Lampe, 2005a
7

Podatki o porabi kurilnega olja so izračunani na podlagi: števcev delovnih ur vsakega oljnega gorilnika posebej,
mehanskih števcev za pretok kurilnega olja, dobav kurilnega olja (PETROL), merjenj nivoja (količine) kurilnega
olja v obeh cisternah.-(POSLOVNIK CISTERN ZA KO) (Lampe, 2005a).
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V letu 1995 je podjetje porabilo 168.000 l kurilnega olja za potrebe ogrevanja in kurilnih
naprav v proizvodnji. Leta 2004 je ta količina znašala že 280.700 l, kar pomeni 60 % porast v
desetih letih. Raba kurilnega olja je torej vse od leta 1995 v povprečju naraščala 6 % na leto, z
vmesnim rahlim upadom leta 1997 in 2002.
Preglednica 9.2: Raba kurilnega olja po mesecih za ogrevanje in proizvodnjo v letu 2004
Energent
2004
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

2004
lakirnica
tehnologija
55%

kotlovnica
ogrevanje
45%

SKUPAJ

Poraba kurilno olje (l)
ogrevanje lakirnica
26.500
13.000
22.000
13.600
24.500
13.900
10.000
12.000
2.800
13.400
0
13.500
0
15.200
0
12.500
0
12.200
6.000
12.300
17.000
13.000
18.800
8.500
127.600

153.100

Vir: Lampe, 2005a
Večji porabnik kurilnega olja je lakirnica, vendar predvsem na račun »nekurilne« sezone, ki se
uveljavlja pri ogrevanju v mesecih junij, julij, avgust in september.

Graf 9.2: Letna raba kurilnega olja za ogrevanje in proizvodnjo (2004)
Letna raba kurilnega olja za ogrevanje in proizvodnjo
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Vir: Filip, 2005
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Raba kurilnega olja v lakirnici je tekom leta dokaj enakomerna z izjemo meseca decembra, ko
je manj delovnih dni. Pri ogrevanju pa so v rabi kurilnega olja velike razlike med zimskimi in
letnimi meseci. Največja poraba je v zimskih mesecih: december, januar, marec. V poletnih
mesecih: junij, julij, avgust, september pa se kurilnega olja za ogrevanje sploh ne rabi. Zato je
proizvodnja – lakirnica večji porabnik obravnavanega energenta. Iz tega lahko rabo kurilnega
olja za tehnološke procese označimo kot primarno rabo, ogrevanje pa kot sekundarno rabo.

Preglednica 9.3 : Primerjava porabe kurilnega olja v letu 2004 s predhodnimi leti
Leto kotlovnica ogrevanje (l) I = 2002 lakirnica tehnologija (l) I = 2002
77.800
100
144.700
100
2002
113.500
145,9
151.600
104,8
2003
127.600
164,0
153.100
105,8
2004

Vir: Lampe, 2005a
Rast porabe kurilnega olja gre na račun povečane rabe za ogrevanje. Vzrok temu je izgradnja
novih poslovnih prostorov v letu 2003. V tem letu se je povečala raba energenta za ogrevanje
kar za polovico porabljene količine v letu 2002. Medtem je poraba kurilnega olja v proizvodnji
le neznatno porasla.
F Poraba energije za ogrevanje na m2 ogrevane površine na leto (kWh/m2 ):
Poraba kurilnega olja za ogrevanje je leta 2004 znašala 280.700 l oz. 243.600 kg (1 l kurilnega
olja = 0,87 kg) (Lampe, 2005a). Pri zgorevanju 1kg kurilnega olja se sprosti okoli 11 kWh
toplote (Novak, Medved, 2000, str. 34). V letu 2004 je tako količina proizvedena toplote v
podjetju znašala 2.679.600 kWh. Količina ogrevanih površin v IMP Klimi je znašala 11.575 m2.
Poraba energije za ogrevanje je torej v letu 2004 znašala 231,5 kWh na m2 ogrevane površine.

9.1.2.2.

Električna energija

Električna energija je najbolj uporabna oblika energije. Poraba električne energije v podjetju
nima neposrednih vpliv na okolje, posredno pa vpliva na znatno onesnaževanje okolja, ki je
povezano s pridobivanjem električne energije. Pri pretvarjanju so prisotne velike izgube, zato
moramo varčevati z njo. V Sloveniji proizvajajo električno energijo hidroelektrarne 26,5 %
(povprečen izkoristek je 85 %), termoelektrarne 36,3 % (povprečen izkoristek je med 35 in 43
%) in jedrska elektrarna 37,2 % (povprečen izkoristek je 27 %) (Novak, Medved, 2000, str. 48).
V Sloveniji imamo sedem javnih parnih TE s skupno nazivno močjo 960 MW, 15 vodnih
elektrarn s skupno nazivno močjo 693 MW ter eno jedrsko elektrarno z nazivno močjo 632
MW. Pri delovanju TE nastajajo vplivi na okolje, ki so povezani z emisijami okolju škodljivih
snovi v ozračje, segrevanjem ozračja ali rečnih voda ter odlaganjem trdnih ostankov zgorevanja
(pepel) in čiščenja dimnih plinov (Novak, Medved, 2000, str. 50). Izgradnja hidroelektrarn
pomeni obsežne in trajne posege v okolje. Izgubimo obdelovalna tla, lahko se pojavi megla,
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zniža se vsebnost kisika v vodi. Povzročijo lahko znižanje gladine podtalnice, zmanjšanje
vodnega pretoka, upočasnitev toka vode, ki lahko vodi v odlaganje proda in mulja, obremenitev
vodotoka z odpadnimi vodami, ovirajo migriranje rib (Novak, Medved, 2000, str. 51).
Delovanje jedrske elektrarne v Krškem je problematično predvsem zaradi jedrskih odpadkov.
Nizko in srednje radioaktivnih odpadkov nastane v elektrarni letno okoli 180 m3 ali v
pričakovani življenjski dobi elektrarne okoli 15.000 m3. Visoko radioaktivnih odpadkov nastane
v JE Krško letno okoli 7 m3 (27 ton). Okolje obremenjuje tudi s toploto, ki jo odvaja v okolico
oz. vodo (Novak, Medved, 2000, str. 52 – 53).
Električna energija, ki vstopa v industrijski sistem IMP Klima se porablja v tehnoloških
postopkih, kar lahko imenujemo primarna poraba energije. Sekundarna poraba energije se
nanaša na ogrevanje, razsvetljavo, prezračevanje, ipd. Med večjimi porabniki električne
energije naj izpostavimo: kompresor za pripravo stisnjenega zraka, stroji za obdelavo kovin
(izdelava polizdelkov), hladilnik (hlajenje hidravličnega olja), gorilniki kurilnih naprav,
naprave v lakirnici (lakirna kabina, pranje, transporter), viličarji za notranji transport, klimat
(Lampe, 2005a).

Graf 9.3: Poraba električne energije8 v obdobju 1995 - 2004
Poraba električne energije v letih 1995 - 2004
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Vir: Lampe, 2005a
Poraba električne energije kaže v obdobju 1995 – 2004 najbolj konstanten porast med
obravnavanimi energenti. Leta 1995 je poraba znašala 575,7 MWh. Do leta 2005 je s povprečno
letno stopnjo rasti 10 % narasla na 1422 MWh in se tako v desetletnem obdobju več kot
podvojila. Tako velikega porasta ni bilo zaznati med nobenimi obravnavanimi energenti.
8

Podatki o porabi električne energije v podjetju se dejansko nanašajo na delovno energijo.
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Preglednica 9.4: Večji porabniki električne energije (2004)
Lakirnica
Poraba v MWh*
% celotne porabe

390,3
27,5

Delavnica
polizdelki
205,2
14,5

Delav. polizd.
AMADE
372
26,1

Orodjarna
12,8
0,9

Kompresor
KAESER
110,6
7,8

SKUPAJ
1090,8
76,8

*Vsi podatki o porabljeni el.energiji so vzeti iz mesečnih obračunov za porabljeno el.energijo (Elektro Lljubljana)

Vir: Lampe, 2005a
V preglednici 9.4. so predstavljeni večji porabniki električne energije v podjetju. Skupaj
prispevajo 76,8 % letne porabe električne energije. Ostali večji porabniki so še ventilatorji
klimatov, preostale naprave v lakirnici (ventilatorji,gorilniki,črpalke..), kalilna peč, razsvetljava,
orodjarski stroji (Lampe, 2005a).

9.1.2.3.

Stisnjen zrak

Tudi zrak je lahko vir energije, oziroma medij za prenos energije. Zrak postane vir energije
takrat, ko je stisnjen na določen tlak. Energija v stisnjenem zraku se pretvori neposredno v silo
in premik. Zrak stisnemo ali komprimiramo s pomočjo kompresorjev (O komprimiranem…,
2006). Energija v stisnjenem zraku se pretvori v kinetično energijo (Komprimiran zrak, 2006).
Stisnjen zrak poganja različne stroje in orodja. Nepogrešljiv je pri avtomatizaciji proizvodnje in
krmiljenju procesov. Stisnjen zrak je nepogrešljiv pri nadzoru procesov preko tlačnih stikal in
ventilov. Uporablja se tudi za transport razsutih materialov in tekočin po ceveh, izpihovanje,
hlajenje in barvanje. Pri barvanju uporabljamo energijo stisnjenega zraka za potisk materialov
ali tekočin skozi razpršilno šobo. Ta postopek se uporablja za razprševanje različnih sestavin.
Pihanje s stisnjenim zrakom je uporabno za čiščenje orodja, izpihovanje in ohlajevanje različnih
materialov (Komprimiran zrak, 2006).
Vsak kubični meter zraka, ki ga kompresor vsesa v sistem vsebuje do 140 milijonov trdnih
delcev, do 40 g vode v obliki atmosferske vlage, do 0,03 mg olj v obliki aerosolov mineralnih
olj in nezgorelih ogljikovodikov ter sledi težkih kovin kot so svinec, kadmij in železo. Z
uporabo filtrov, odvajalcev kondenza in sušilcev lahko stisnjen zrak očistimo nezaželenih
primesi (O komprimiranem…, 2006).
Večina pnevmatskih sistemov v industriji in obrti deluje na nizkotlačnih sistemih do 10 bar
(Komprimiran zrak, 2006). V IMP Klimi poteka priprava stisnjenega zraka na kompresorju
KAESER. Stisnjen zrak se uporablja predvsem za pogon pnevmatskih orodij. Kompresor je
eden večjih porabnikov električne energije v podjetju (7,8 % celotne porabe v letu 2004)
(Lampe, 2005a). Zato je raba stisnjenega zraka neposredno vezana na rabo električne energije.
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Graf 9.4: Poraba stisnjenega zraka v obdobju 1995 - 2004
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Poraba stisnjenega zraka je od leta 1995, ko je znašala 465.000 m3 narasla na porabo 785.950
m3 v letu 2004. To pomeni kar 70 % porast v desetih letih. Najmočneje je rasla poraba
stisnjenega zraka v letih 1997 – 1999, v povprečju za 30 % letno. Nato se je leta 2000 umirila in
v naslednjih treh letih celo upadla. V zadnjem opazovanem letu 2004 pa je opazen zopet
strmejši vzpon porabe stisnjenega zraka.

9.1.2.4.

Primerjava porabe energentov

Resolucija o izvajanju nacionalnega energetskega programa, ki jo je sprejela Vlada Republike
Slovenije leta 2003, predvideva v obdobju 2000 – 2010 enakomerno rast porabe končne
energije s povprečno letno stopnjo rasti 1,9 % (v industriji 2,2 %, prometu 1,3 % in drugi porabi
2,1 %). Leta 2010 naj bi znašala poraba končne energije 217,4 PJ (Energija in…, 2005, str. 2).

Preglednica 9.5: Letna stopnja rasti rabe energentov v IMP Klimi
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Graf 9.5: Primerjava gibanja rabe energentov in vode glede na izhodiščno leto 1995
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Primerjava letne porabe energentov in vode je mogoča s primerjavo njihovih indeksov rasti
glede na izhodiščno leto 1995. Gaf 9.5. nam torej prikazuje gibanje rabe energentov skozi
desetletno obdobje 1995 – 2004. Zaključimo lahko, da je poraba vseh energentov v desetih letih
narasla, pri tem največ električna energija (147 %), ki izkazuje tudi najbolj enakomerno letno
rast. Letna raba kurilnega olja in stisnjenega zraka je v opazovanem obdobju narasla v obeh
primerih za okoli 70 %. Izjema je voda, katere poraba je v desetih letih upadla za 18 %.
Značilno pa je tudi veliko letno nihanje v porabi vode.

9.1.3. Energetska intenzivnost 1: poraba energije na ustvarjeni BDV9
Energetska intenzivnost 1: razmerje med količino energije (oskrba z energijo ali končna
poraba energije) in BDV. Energetska intenzivnost se manjša z izboljšanjem energetske
učinkovitosti (Novak, Medved, 200o, str. 8).
9

BDV – bruto dodana vrednost. Prikazuje novoustvarjeno vrednost, ki jo je družba proizvedla v enem letu.
Izračunana je po isti formuli, ki jo uporabljajo GZS, SURS in UMAR: BDV = P31 - P38 - P39 - P44 (P31 poslovni
prihodki (kosmati donos iz poslovanja), P38 stroški blaga in materiala, P39 stroški storitev, P44 drugi poslovni
odhodki) (iBON, 2005).
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Intenzivnost porabe energije v EU je v obdobju 1990 – 99 beležila letni padec za 1 %, kljub
letni rasti v gospodarstvu za 2,1 %. V večji meri so vzrok takšnega pozitivnega trenda
strukturne spremembe (preusmeritev na storitveni sektor, tipično energetsko manj intenziven,
nadomestitev energetsko intenzivne industrije z maj intenzivno industrijo ter z visoko dodano
vrednostjo). Cilj je zmanjšati ali prekiniti povezavo med gospodarsko rastjo in rabo energije
(Environmental signals, 2002, str. 35).

Graf 9.6: BDV IMP Klime v milijon SIT v letih 1999 - 2004
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Vir: Albreht, 2006a

Graf 9.7: Raba energentov in vode ter ustvarjeni BDV v obdobju 1999 - 2004
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Električna energija

Intenzivnost rabe električne energije se je v desetletnem obdobju zmanjšala za okoli 40 %: s
0,00144 kWh/SIT na 0,00091 kWh/SIT (Graf 9.7.). Intenzivnost rabe električne energije se je v
obdobju 1999 – 2002 strmo zmanjševala s povprečno letno stopnjo okoli 17 %. Podjetje je torej
poslovalo na tem področju energetsko učinkovito, saj je bila rast ustvarjenega BDV v tem
obdobju večja od rasti rabe električne energije. Ustvarjeni BDV se je v tem obdobju več kot
podvojil, raba električne energije pa je porasla le za okoli 27 %. Od leta 2002 je opazno rahlo
naraščanje energetske intenzivnosti. Rast BDV se je ustalila z letnim prirastom 6 %, medtem pa
je bila rast rabe električne energije večja, naraščala je za 10 %. Rezultat tega je večanje
energetska intenzivnosti podjetja, kar je neugodno z vidika učinkovite rabe električne energije.
Kljub temu je zaenkrat energetska intenzivnost znatno nižja kot na začetku opazovanega
obdobja.

Graf 9.8: Poraba električne energije na ustvarjeni BDV v obdobju 1999 – 2004
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9.1.3.2.

Kurilno olje

Intenzivnost rabe kurilnega olja kaže podoben trend kot intenzivnost rabe električne energije
(Graf 9.8.). Od leta 1999 do leta 2002 se je energetska intenzivnost strmo zmanjševala, v
povprečju za 22 %. Na začetku opazovanega obdobja je raba kurilnega olja znašala 0,000345
litrov na ustvarjeno enoto BDV. V letu 2002 je ta vrednost znašala le še 0,000160 l/SIT Vzrok
temu je hitrejša rast BDV v primerjavi z rabo kurilnega olja. Trend padanja se spremeni v letu
2003, ko se rast BDV ustali, obenem pa se ravno v tem letu izraziteje poveča raba kurilnega
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olja, predvsem zaradi povečanih ogrevalnih površin. Naslednje leto ostane energetska
intenzivnost na isti ravni oz. je že opazen rahel upad. Intenzivnost rabe kurilnega olja je tega
leta znašala 0,000181 l/SIT, kar je za polovico manjša vrednost kot v letu 1999.

Graf 9.9: Poraba kurilnega olja na ustvarjeni BDV v obdobju 1999 - 2004
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Vir: Lampe, 2005a

9.1.3.3.

Stisnjen zrak

Tudi intenzivnost rabe stisnjenega zraka se je v obdobju 1999 – 2004 zmanjševala, v prvih treh
letih povprečno kar za 24 % letno (Graf 9.9.). Prvo povečanje energetske intenzivnosti je
opazno v zadnjem letu 2004, kjer je zabeležen 10 odstotni porast. Kljub temu lahko trdimo, da
se je intenzivnost rabe stisnjenega zraka v opazovanem obdobju zmanjšala za več kot polovico,
s 0,00122 m3/SIT v letu 1999 na 0,00051 m3/SIT leta 2004.
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Graf 9.10: Poraba stisnjenega zraka na ustvarjeni BDV v obdobju 1999 - 2004
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9.1.3.4.

Primerjava intenzivnosti rabe energentov 1

Indeksi energetske intenzivnosti prikazujejo gibanje intenzivnosti rabe različnih energentov
glede na ustvarjeni BDV v šestletnem obdobju 1999 – 2004, kjer je osnovno primerjalno leto
1999.
Graf 9.11. prikazuje, da se je pri vseh štirih obravnavanih energentih intenzivnost njihove rabe
znatno zmanjšala, za 40 – 60 %. Največji upad energetske intenzivnosti v primerjavi z
izhodiščnim letom 1999 beleži stisnjen zrak. Najmanjši pa električna energija, ki poleg tega
skupaj s kurilnim oljem od leta 2002 beleži rahel porast intenzivnosti rabe. Upadanje
intenzivnosti se dejansko nadaljuje samo na primeru vode, saj tudi stisnjen zrak beleži v
zadnjem letu porast intenzivnosti rabe. Posebnost se kaže v intenzivnosti rabe vode, ki je leta
2000 skokovito narasla in naslednje leto ravno tako upadla.
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Graf 9.11: Primerjava indeksa rasti energetske intenzivnosti 1 za različne energente in
vodo (1999 - 2004)
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9.1.4. Energetska intenzivnost 2: poraba energije na izdelek
Energetska intenzivnost 2: razmerje med količino energije (oskrba z energijo ali končna
poraba energije) in količino izdelkov. Energetska intenzivnost se manjša z izboljšanjem
energetske učinkovitosti (Novak, Medved, 200o, str. 8).
Količina proizvedenih izdelkov po letih se nanaša na količine, navedene na fakturi kupcu v
enotah: kos. Količina proizvedenih izdelkov od leta 1999 konstantno narašča z letno stopnjo
rasti v povprečju 9 %. Pri tem količinsko izstopa leto 2000, v katerem gre nadpovprečna
količina izdelkov na račun posebnih izdelkov in storitev, natančneje za lakiranje izdelkov v
obliki kooperantstva z zunanjim podjetjem (Albreht, 2006a). Porast izdelkov v tem letu se
odraža v grafih v nadaljevanju, ki prikazujejo porabo energentov na izdelek.

Graf 9.12: Količina proizvedenih izdelkov po letih
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Vir: Albreht, 2006a

71

2002

2003

2004

Mojca Poženel

9.1.4.1.

Okoljevarstvena presoja snovno – energetskih tokov

Električna energija

Graf 9.13: Poraba električne energije na izdelek v obdobju 1999 - 2004
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Povprečna poraba električne energije je v obdobju 1999 – 2004 znašala 1,85 kWh/izdelek.
Poraba energije je naraščala vseskozi z izjemo leta 2000, ko beleži strm upad. Vzrok temu je
velika količina opravljenih storitev, ki pa ne vplivajo znatno na rabo delovne energije.

72

Mojca Poženel

9.1.4.2.

Okoljevarstvena presoja snovno – energetskih tokov

Kurilno olje

Graf 9.14: Poraba kurilnega olja na izdelek v obdobju 1999 – 2004
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Vir: Lampe, 2005a
Povprečna poraba kurilnega olja na izdelek je v obdobju 1999 – 2004 znašala 0,34 l.
Intenzivnost rabe je naraščala v obdobju 2002 – 2004 in tega leta dosegla isto raven kot leta
1999. Izstopa leto 2000 s strmim upadom in naslednje leto zopet strmim porastom porabe na
izdelek. Vzrok temu je velika količina opravljenih storitev v lakirnici, ki očitno ne vpliva
znatno na porabo kurilnega olja, čeprav so kurilne naprave v lakirnici večji porabnik
obravnavanega energenta od kurilnih naprav v kotlovnici. Raba kurilnega olja/izdelek beleži
najmanjše gibanje skozi obravnavano obdobje, kar priča o konstanti v podjetju.
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Stisnjen zrak

Graf 9.15: Poraba stisnjenega zraka na izdelek v obdobju 1999 – 2004
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Povprečna poraba stisnjenega zraka je v obdobju 1999 – 2004 znašala 1,02 m3/izdelek. Poraba
stisnjenega zraka je upadala v obdobju 2001 – 2003. Izstopa leto 2000, s strmim upadom in
naslednje leto zopet strmim porastom. Vzrok temu je velika količina opravljenih storitev v
lakirnici, ki očitno ne vpliva znatno na rabo stisnjenega zraka. V letu 2004 je opazen porast rabe
stisnjenega zraka/izdelek, vendar je vrednost še vedno manjša v primerjavi z letom 1999.

9.1.4.4.

Primerjava intenzivnosti rabe energentov 2

Preglednica 9.6: Raba energentov in vode na izdelek v letih 1999 - 2004
Energent
Elekrična energija v kWh
Kurilno olje v l
Stisnjen zrak v m3
Voda v l

1999
1,56
0,37
1,31
6,21

2000
0,79
0,18
0,60
4,67

Vir: Lampe, 2005a
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Graf 9.16: Primerjava indeksov rasti rabe energentov in vode na izdelek
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Zanimivo je to, da vsi energenti in voda v letu 2000 ob izjemnem porastu proizvedenih količin
beležijo izrazit upad porabe na izdelek. Še najmanjši upad beleži voda, kar pomeni, da je
proizvodni proces lakirnice pomemben porabnik vode v celem podjetju oz. v storitvi lakiranja,
ki je v letu 2000 pomenila skoraj polovico ustvarjenih proizvodnih količin. Na porabo energije,
kurilnega olja in stisnjenega zraka lakiranje nima izrazitega vpliva in ni izrazit porabnik v
primerjavi z ostalimi porabniki v podjetju. Intenzivnost porabe kurilnega olja je v letu 2004
dosegla isto raven kot v letu 1999. Nasprotno je intenzivnost porabe električne energije v
primerjavi z letom 1999 narasla.
Preglednica 9.7: Primerjava energetske intenzivnosti 2 za energente in vodo glede na
primerjalno leto 1999
ENERGENT
električna energija
kurilno olje
stisnjen zrak
voda
Proizvodne količine

Enota
kWh/izdelek
l/izdelek
m3/izdelek
l/izdelek
kos

1999
1,56
0,37
1,31
6,21
569.840

Vir. Lampe, 2005a
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760.692

Sprememba porabe
20 %
- 0,3
- 21 %
-3%
33 %
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Kot lahko vidimo iz zgornje preglednice je v primeru nekaterih energentov njihova raba na
izdelek v letu 2004 dosegla isto raven kot v letu 1999. Največji upad beleži intenzivnost rabe
stisnjenega zraka: - 21 %. Nasprotno je poraba električne energije v šestih letih narasla za 20 %.
Proizvodne količine so v tem obdobju porasle kar za 33 %. Kljub temu, da je v opazovanem
obdobju raba energentov beležila porast, ravno tako količine proizvedenih enot, je raba
energentov na proizvedene enote upadla. Izjema je električna energija. Tu je opazna rast tako
porabe kot intenzivnosti rabe na izdelek. Na tem področju je potrebno iskati možnosti
učinkovitejše, racionalnejše rabe električne energije.
9.1.5. Primerjava energetske rabe in energetske intenzivnosti 1

Graf 9.17: Primerjava indeksov rasti energetske rabe in energetske intenzivnosti 1
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Vir: Lampe, 2005a
S širjenjem in rastjo proizvodnje je po predvidevanjih naraščala tudi poraba ključnih
energentov: električna energija, kurilno olje, stisnjen zrak in voda. To je z vidika porabe
energije, vnosov energije v industrijski sistem in izčrpavanja neobnovljivih virov energije ter na
drugi strani obremenjevanja okolja z emisijami, neugodno. Takorekoč neizbežno je dejstvo, da
se z večanjem proizvodnje veča tudi vnos energentov, še posebno v industriji. Zato se je
potrebno osredotočiti na učinkovitost rabe teh energentov, pomembnejši kazalec je poraba
energentov glede na ustvarjeni dobiček. To nam prikazuje drugi predstavljeni kazalec:
energetska intenzivnost 1, ki prikazuje razmerje med porabo energentov ter ustvarjenim BDV v
podjetju. Cilj industrijske ekologije je prekiniti oz. čim bolj zmanjšati povezavo med
gospodarsko rastjo in rabo virov energije. Sledenje temu cilju pomeni sledenje sonaravnemu
trajnostnemu razvoju. Podjetje IMP Klima z vidika tovrstnega kazalca kaže uspešno okoljsko
poslovanje. Energetska intenzivnost se je v primerjavi z letom 1999 pri vseh energentih znatno
zmanjšala, od 40 – 60 %. V nadaljevanju je potrebno nameniti pozornost učinkovitejši rabi
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električne energije in kurilnega olja, ker je v zadnjih obravnavanih letih opazen trend rasti
intenzivnosti njune rabe.

9.1.6. Raba tekočih goriv v prometu
Velik porabnik končne energije in onesnaževalec okolja je tudi promet. V zadnjem desetletju
najhitreje rastejo potrebe po energiji za poganjanje prometa (Energija in…, 2005, str. 1). Delež
prometa v celotni porabi končne energije v Republiki Sloveniji, ki je leta 1992 znašal 24,4 %, je
leta 2000 narasel na 31,3 % (EU-15 na 32,5 %). V prometu se je poraba končne energije v
Sloveniji od leta 1992 do leta 2000 povečala za 20,0 PJ ali za 54,4 % (EU-15 za 16,5 %) s
povprečno letno stopnjo rasti 5,6 % (EU-15 za 1,9 %) (Energija in…, 2005, str. 3)Pri porabi goriv v prometu sem v IMP Klimi obravnavala tri vrste potovanj: zunanji in notranji
transport lastnega voznega parka, službena potovanja ter potovanja zaposlenih pri prevozu na
delo.

9.1.6.1.

Vozni park

Med pogonskimi gorivi s strani lastnega voznega parka v IMP Klimi uporabljajo dizelsko
gorivo in motorni bencin. Porabnike lahko razvrstimo na eni strani na vozila za notranji
transport (viličarji), ki porabljajo dizelsko gorivo. Drugi porabnik so lahka tovorna vozila, za
dostavo in odpremo blaga, ki uporabljajo ravno tako dizelsko gorivo ter eno vozilo motorni
bencin. Tretji porabnik goriva so osebna službena vozila, ki so porabniki dizelskega goriva.

Preglednica 9.8: Poraba pogonskega goriva s strani voznega parka IMP Klime (2004)
Porabnik
Lahka tovorna vozila
Notranji transport
Službena vozila
SKUPAJ

motorni
bencin (l)
1.765
0
0
1.765

dizelsko
gorivo (l)
23.825
1.630
2.781
28.236

Skupaj (l)
25.590
1.630
2.781
30.001

Vir: Obračuni za…, 2005
V letu 2004 je znašala skupna poraba pogonskega goriva voznega parka IMP Klima 30.001
litrov. Porabnike lahko razvrstimo v naslednje kategorije, glede na vrsto vozil oz. namen
uporabe vozil: lahka tovorna vozila in eno osebno vozilo za dostavo materialov in odpremo
izdelkov, osebna vozila, ki služijo za službena potovanja ter transportna vozila za potrebe
proizvodnje – viličarji. Vsi našteti porabniki koristijo dizelsko gorivo. Izjema je vozilo za
dostavo hrane, ki uporablja motorni bencin za svoj pogon.
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Graf 9.18: Struktura porabe pogonskih goriv voznega parka IMP Klime 2004
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Vir: Obračuni za…, 2005
Največjo porabo (86 %) pogonskega goriva pomenita dostava in odprema blaga, ki ju
opravljajo tri lahka tovorna vozila v lasti IMP Klime. Vsa tri vozila porabljajo dizelsko gorivo.
Porabnik motornega bencina je osebno vozilo za dostavo hrane. Znatno manj, 9 % letne porabe
goriva, odpade na osebna službena vozila. Najmanjša poraba goriva (5 %) odpade na
transportna vozila za potrebe notranjega transporta v proizvodnji (viličarji).

9.1.6.2.

Službena potovanja

V zvezi s porabo goriv za potrebe službenih potovanj imamo na voljo podatek o opravljenih
kilometrih, ki jih je bilo moč zbrati iz izdanih potnih nalogov. Zaradi dostopnosti podatkov,
predvsem glede oblike podatkov, se količina opravljenih kilometrov za službena potovanja
nanaša na enoletno obdobje: maj 2004 – april 2005 in znaša 220.287 km. Od tu sklepamo na
letno porabo goriva, če privzamemo povprečno porabo za osebna vozila 7l/100 km.
Preglednica 9.9: Poraba goriv za službena potovanja z osebnimi in službenimi vozili
Vrsta vozila
Osebna vozila
Službena vozila
SKUPAJ

Opravljeni km
180.554
39.733
220.287

Vir: Vidmar, 2005
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Večino službenih potovanj opravijo zaposleni z lastnimi prevoznimi sredstvi. Letna poraba
goriva (dizelskega gorivo in motorni bencin) za potrebe službenih potovanj z osebnimi vozili je
v obdobju maj 2004 – april 2005 znašala 15.420 litrov.

9.1.6.3.

Promet zaposlenih

Na IMP Klimi je bilo ob koncu leta 2004 zaposlenih 266 oseb. Karta 1 prikazuje dnevne
migracije zaposlenih. Pri tem nas zanima, koliko opravljenih kilometrov to pomeni letno, iz
česar lahko nato izračunamo letno porabo goriva in emisije v zrak. Izračun dnevno prevoženih
kilometrov je podan v preglednici 9.1.9. S pomočjo podatkov o oddaljenosti prebivališča
zaposlenih (d) ter povprečni zasedenosti avtomobilov: 1,4 osebe/vozilo (Glej Poglavje 9.1.7.4.)
je izračunano število kilometrov, ki jih zaposleni opravijo z osebnimi vozili ali avtobusom pri
prevozu na delo. Kritičen parameter pri tem izračunu je število osebnih vozil na posamezni
relaciji, kar izračunamo na naslednji način: število zaposlenih na relaciji/povprečna zasedenost
avtomobila. Problem se pojavi v primerih (ki jih je kar 34), kjer se iz enega naselja vozi samo
en zaposlen. V takem primeru pride nesmiseln izračun podatka število osebnih vozil: 0,8. Za te
relacije sem smiselno priredila število osebnih vozil: 1. Ker je tako v navedenih 34 primerih
povprečna zasedenost 1 oseba/vozilo, sem morala za ostale relacije in zaposlene izračunati
novo povprečno zasedenost, ki se od prejšnje 1,3 osebe/avto izboljša na 1,4 osebe/avto. Ob
upoštevanju te izjeme dobimo po izračunu: število osebnih vozil x d x 2 natančnejši podatek o
dnevno prevoženih kilometrih zaposlenih, ki znašajo tako za osebna vozila 5.179 km in javni
prevoz 50 km.

Preglednica 9.10: Prebivališče zaposlenih na IMP Klimi ter opravljeni kilometri pri
prevozu na delo
Naselje prebival.
zaposlenih
Godovič
Medvedje Brdo
Predgriže
Hotedršica
Jelični Vrh (Zala)
Rovtarske Žibrše
Črni Vrh
Jelični Vrh (M.B.)
Lome
Idrijski Log
Zadlog
Mrzli Log
Rovte
Gore
Idrija
Dole
Strmec

d
(km)
2
4
4
5
6
6
7
8
8
9
9
10
10
10
12
12
12

Število zaposlenih
Osebno
Avtobus
vozilo
34
7
3
3
11
1
2
16
4
1
2
3
1
3
4
0
1
1
2
63
17
2
1
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Število
Dnevno prevoženi km
oseb. vozil Osebno
Avtobus
Skupaj
(zase.1,4)
vozilo
25,7
103,0
5,3
42,4
2,3
18,2
8,3
83,3
1,0
12,0
1,5
18,2
12,1
169,6
1,0
16,0
1,5
24,2
2,3
40,9
2,3
40,9
18
0,0
0,0
1,0
20,0
1,5
30,3
47,7
1144,6
24
1,5
36,3
1,0
24,0
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Logatec
Spodnja Idrija
Čekovnik
Blatna Brezovica
Žiri
Šentjošt nad
Horjulom
Višnje
Podkraj
Ledine
Vrhnika
Unec
Idrijske Krnice
Rakek
Gorenja Kanomlja
Otlica
Podgora/Gorenja
Vas
Verd
Postojna
Predmeja
Begunje pri
Cerknici
Cerkno
Horjul
Brezovica
Lipsenj
Slavina
Ljubljana
Petelinje
Gradec/Pivka
Šebrelje
Nova Vas
Ravnik/Nova Vas
Veliki Vrh/Nova
Vas
Nova Gorica
Grosuplje
Kuteževo/Il.
Bistrica
Kanal
Izola
SKUPAJ
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15
16
16
17
18

13
21
1
1
2

9,8
15,9
1,0
1,0
1,5

295,2
508,7
32,0
34,0
54,5

18

1

1,0

36,0

18
20
22
23
23
24
24
25
25

1
2
1
5
1
1
1
2
1

1,0
1,5
1,0
3,8
1,0
1,0
1,0
1,5
1,0

36,0
60,6
44,0
174,1
46,0
48,0
48,0
75,7
50,0

25

1

1,0

50,0

27
30
30

1
1
1

1,0
1,0
1,0

54,0
60,0
60,0

30

1

1,0

60,0

30
32
36
37
37
38
38
40
40
43
43

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

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

60,0
64,0
72,0
74,0
74,0
76,0
76,0
80,0
0,0
86,0
86,0

43

1

1,0

86,0

50
60

1
1

1,0
1,0

100,0
120,0

63

1

1,0

126,0

70
104
1384

1
1
227

1,0
1,0
180,1

140,0
208,0
5179

5

1

1

37

Vir: Bogataj, 2005
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Preglednica 9.11: Poraba goriva v letu 2004 pri prevozu na delo zaposlenih
Prevoženi km na leto

Zasedenost
os. vozila
1,4 osebe
1 oseba
2 osebi

avto

avtobus

SKUPAJ

1.325.824
1.565.696
1.071.872

12.800
12.800
12.800

1.338.624
1.578.496
1.084.672

Poraba goriva na leto v l
(bencin/diesel)
avto
avtobus
SKUPAJ
(7l/100km) (40l/100km)
92.808
5.120
97.928
109.599
5.120
114.719
75.031
5.120
80.151

Vir: Bogataj, 2004
Preglednica 9.11. prikazuje porabo goriva s strani zaposlenih pri prevozu na delo v letu 2004.
Izračun je možen iz podatkov: dnevno prevoženi kilometri (5229 km) x število delovnih dni (256
dni v let 2004). Iz dobljenega rezultata izračunamo porabo goriva, če pri tem upoštevamo
povprečno porabo za osebna vozila 7 l/100 km in avtobus 40 l/100km. Rezultat je letna poraba
motornega bencina in dizelskega goriva v litrih pri prevozu zaposlenih na delo. Leta 2004 je
tovrstna poraba znašala 97.928 litrov.
Zraven so podane še hipotetične primerjave o porabi goriva, če bi bila povprečna zasedenost pri
prevozu na delo 1 oseba oz. 2 osebi na avto.

9.1.6.4.

Primerjava porabe goriva s strani službenih potovanj in prevoza na delo

Če primerjamo letno porabo goriva za potrebe službenih potovanj in prevoza na delo,
ugotovimo, da so zaposleni znatno večji porabnik pogonskega goriva v podjetju (Graf 9.19.).
Porabijo kar 86 % pogonskih goriv. Primerjava s transportnimi storitvami lastnega voznega
parka ni smiselna, ker ne odraža celotnega stanja transportnih storitev, ki jih v večini opravijo
zunanja vozila.

Graf 9.19: Struktura porabe pogonskih goriv v IMP Klimi (2004)
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9.1.7. Energetska učinkovitost
Energetska učinkovitost je najvišja prioriteta na področju energije. Z večanjem energetske
učinkovitosti se zmanjšuje energetska intenzivnost. Učinkovita raba energije se neposredno
kaže v manjši emisiji snovi v okolje, pri čemer bomo največjo pozornost namenili emisijam
toplogrednega plina CO2. Posredno pa to pomeni zmanjševanje t.i. skritih tokov –
obremenjevanje okolja pri črpanju primarnih, neobnovljivih virov energije ter nadaljnih
pretvorbah v končno obliko energije. Energetska učinkovitost pomeni učinkovitost
pridobivanja, prenosa, pretvorbe, shranjevanja in končno učinkovitost pri pretvorbi v uporabne
oblike in končno rabo, pri čemer je bistvena učinkovitost naprav za to rabo (Osredkar, 1994,
str.107). Najpomembnejši ukrepi na tem področju se nanašajo na učinkovito rabo energije,
učinkovitost pretvorb in na drugi strani na zmanjševanje porabe energije, pri čemer imamo v
mislih varčevanje z energijo.
V podjetju obstajata dva vsebinska okvirja, ki spodbujata zmanjševanje porabe energije. Prva
spodbuda prihaja od zunaj s strani Ministrstva za okolje in prostor, s katerim je IMP Klima
sklenila pogodbo o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijami najpomembnejšega
toplogrednega plina CO2. Z izvedbo obveznih in okvirnih ukrepov na področju rabe energije, ki
jih predlagata Ministrstvo in podjetje samo, je podjetje upravičeno do delnega zmanjšanja
okoljske takse za obremenjevanje zraka s CO2 (Preglednica 9.12.) (Pogodba o zmanjšanju
onesnaževanja…, 2006).

Preglednica 9.12: Obvezni in izbirni ukrepi k zmanjševanju porabe energentov
Zap. št. ukrepa
Ukrep št. 1
Ukrep št. 2
Ukrep št. 3
Ukrep št. 1
Ukrep št. 2

UKREP
OBVEZNI UKREPI
Uvedba energetskega knjigovodstva
Izvedba energetske pregleda
Udeležba strokovnih srečanj s področja URE
IZBIRNI UKREPI
Vgradnja novega kotla in gorilnika
Vgradnja novega toplotnega izmenjevalca v
tunelski peči za predobdelavo

STANJE
Izvedeno
V planu
Izvedeno
V planu
Izvedeno

Vir: Pogodba o zmanjšanju onesnaževanja…, 2006
Temeljna podlaga ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti je redno, mesečno
spremljanje porabe vseh energentov: električne energije, kurilnega olja ter stisnjenega zraka, ki
ga IMP Klima izvaja že vrsto let. Kjer se pojavijo odstopanja od normalnih gibanj porabe ali
začrtanih ciljev okoljske politike, se podajo predlogi za ukrepanje. Izvaja se tudi redna udeležba
pristojnih na strokovnih srečanjih s področja učinkovite rabe energije. Ravno tako je bila
izvedena vgradnja novega toplotnega izmenjevalca v tunelski peči za predobdelavo. V planu je
zamenjava učinkovitejšega kotla in gorilnika. V planu je izvedba energetskega pregleda, ki bo
pomembno orodje v iskanju možnosti varčevanja z energijo in zmanjševanja porabe (Lampe,
2006).
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Naslednji okvir ukrepov, ki zadevajo rabo energentov. izvira iz podjetja. To je sistem ravnanja
z okoljem po ISO 14001 ter iz njega izhajajoči okvirni okoljski cilji za posamezno leto
(Poglavje 8.5.). Le – ti primarno izhajajo iz stroškov, povezanih s porabo energentov in si ravno
tako prizadevajo za manjšo porabo energentov.
9.1.7.1.

Kurilno olje

Program ravnanja za okolje za leto 2005 postavlja pod okvirni cilj zmanjšanje porabe kurilnega
olja za 1% glede na porabljene delovne ure, realizacijo in predelan material (Kovač, 2005a).
Učinkovitost energetskih pretvorb lahko pojmujejo kot učinkovitost pretvarjanja energenta
(sekundarna energija) v tisto obliko energije, ki jo rabimo (končna energija) (Novak, Medved,
2000, str. 17). Preglednica 9.13. prikazuje energetsko učinkovitost malih kurilnih naprav za
ogrevanje zraka ter ogrevanje zraka in pripravo vode. Njihova energetska učinkovitost se giblje
dokaj nizko med 83 in 90 %. Za primerjavo: specialni kotli na tekoča goriva dosegajo izkoristek
od 90 – 95 %. Sodobni kondenzacijski kotli na plinasta goriva, ki izkoriščajo kondenzacijsko
toploto dimnih plinov, pa dosegajo tudi do 100 % izkoristek. Posebno oblikovana kurišča in
dimovodni kanali v nizkotemperaturnih kotlih na olje ali plin omogočajo višje izkoristke
predvsem na račun nižje temperature dimnih plinov na izstopu iz kotla. Z Uredbo o emisiji
snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS št. 73/94 in 51/98) so omejene tudi dopustne
toplotne izgube z dimnimi plini glede na nazivno toplotno moč kurilne naprave. Dimni plini
obravnavanih kurilnih naprav v IMP Klimi, ki vstopajo iz kurilne naprave v dimniški priključek
ali direktno v dimnik, imajo temperature med 150 in 308°C. Kondenzacijski kotli, ki izkoriščajo
tudi kondenzacijsko toploto dimnih plinov iz kotla, imajo včasih temperaturo samo 50°C
(Smotrna raba…, 2006). Najslabšo energetsko učinkovitost izkazuje glavni kotel v kurilnici za
ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode ter peč za polimerizacijo v lakirnici.

Preglednica 9.13: Seznam malih kurilnih naprav in njihova učinkovitost pri pretvorbah
Zap. št.
kurilne
naprave

Lokacija
kurilne
naprave

Energent

Nazivna
toplotna
moč (kW)

Poraba
kurilnega
olja (l/h)

Izkoristek
(učinkovit.)
(%)

Temperat.
dimnih
plinov
(°C)

Toplotne
izgube z
dimnimi
plini (%)

150

14,4

89

207,3

8,7

140

10,5

89

245

10,7

230

16,6

83

232

15

291

29,2

90

158,9

9,7

2326

110

83

308,7

12,9

prbl. 350

31

84

260,4

10,4

PROIZVODNJA - lakirnica
1

Pralna linija

2

Komora
–
sušilnik vode

3

Polimerizacija

Komora
sušilna
(stara)
KURILNICA
4

1

Kurilnica 1

2

Kurilnica 2

peč

kurilno
olje
kurilno
olje
kurilno
olje
kurilno
olje
kurilno
olje
kurilno
olje

Vir: Šukalo, 2004
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F Ukrepi za zmanjševanje porabe kurilnega olja (Lampe, 2006) – odpadna toplota:
− Odpadno toploto kompresorja za stisnjen zrak uporabljajo za ogrevanje sanitarne vode (900
litrov). Olje od kompresorja, ki ima 80 – 90°C, se vodi skozi poseben izmenjevalec, preko
katerega se vodi tudi ogrevalno vodo za ogrevanje sanitarne vode. Ogrevalna voda preko
cevnih izmenjevalcev v rezervoarjih vode oddaja toploto sanitarni vodi. Te odpadne toplote
je pravzaprav dovolj, da za ogrevanje sanitarne vode ni potrebno nobenega drugega vira
energije (npr. kurilno olje).
− V proizvodni liniji – lakirnici se odpadno toploto uporablja za predgrevanje svežega zraka
preko izmenjevalca toplote.
− Odpadno toploto koristijo tudi za ogrevanje dela proizvodne hale, kjer koristijo odpadno
toploto hladilnika hidravličnega olja.
− Ob novem letu je bila izvedena vgradnja novega toplotnega izmenjevalca v tunelski peči za
predobdelavo.
− V planu do leta 2007 je vgradnja novega kotla in gorilnika za ogrevanje. Trenutni ima slab
izkoristek, poraba kurilnega olja naj bi po izvedeni zamenjavi padla za 10 %, obenem naj bi
se zmanjšala tudi poraba električne energije.
Kot vidimo se ukrepi za zmanjševanje porabe kurilnega olja nanašajo na ukrepe za manjšo
porabo goriv za ogrevanje na način, da izkoriščajo odpadno toploto. Pri tem velja omeniti še
neizkoriščeni velik potencial odpadne toplote v lakirnici, kjer se sproščajo visoke temperature
ob sušilniku vode in peči za polimerizacijo. Z energetskim pregledom podjetja in samih stavb
podjetja se bodo ugotovile toplotne izgube pri ogrevanju ter pokazale možnosti pri izboljšanju
energetske učinkovitosti stavb. K temu pripomore izolacija stavb in sistemi ogrevanja ter
prezračevanja z ustrezno regulacijo temperatur.
F Prehod na obnovljive vire energije:
V sklop učinkovite rabe energije sodi tudi zmanjšanje porabe fosilnih goriv in večja raba
obnovljivih virov energije, kar bi lahko z drugimi besedami označili kot dekarbonizacija
proizvodnega procesa. V kratkoročnem planu v podjetju ne planirajo zamenjave neobnovljivega
fosilnega vira energije na kakršnokoli obliko obnovljivega vira energije za ogrevanje. Najbližja
je možnost ogrevanja na lesno biomaso oz. vzpostavitev DOLB (Daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso), saj je v industrijski coni Godovič, kakšen kilometer od kompleksa IMP Klime
locirano lesno – predelovalno podjetje. Manjka sodelovanje med podjetjema in zaenkrat ukrepi
v smeri tovrstnega načina ogrevanja niso v teku. Na ta način bi lahko podjetje oblikovalo
industrijski sistem z zunanjim partnerjem na področju oskrbe s toploto.

9.1.7.2.

Električna energija

Program ravnanja za okolje za leto 2005 postavlja pod okvirni cilj zmanjšanje porabe kurilnega
olja za 2% glede na porabljene delovne ure, realizacijo in predelan material (Kovač, 2005a).
Na področju električne energije se energetska učinkovitost lahko nanaša na učinkovitost naprav,
ki so porabniki električne energije. Na drugi strani se lahko ukrepi nanašajo na zmanjševanje
porabe energije.
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Preglednica 9.14: Učinkovitost večjih porabnikov električne energije v IMP Klimi

390,3
27,5

Delavnica
polizdelki
205,2
14,5

0,95

0,54

Lakirnica
Poraba v MW h
% celotne porabe
Skupni izkoristek
el.naprav – cos fi

Del. polizd.
AMADE
372
26,1
0,78

12,8
0,9

Kompresor
KAESER
110,6
7,8

0,53

0,85

Orodjarna

SKUPAJ
1090,8
76,8
/

Vir: Lampe, 2005a
Ukrepi za učinkovito rabo električne energije (Lampe, 2006):
− V podjetju je zamenjanih že približno ¾ svetilk VTF (visoko tlačne fluorescentne) z NTF
(nizko tlačne fluorescentne), za katere velja polovica manjša poraba električne energije.
− Energetsko varčne naprave: nabava strojev CNC, ki v primerjavi s starejšimi stroji obdelave
kovin porabijo tudi za 25 % manj električne energije; naprave, ki se preklopijo v stanje
pripravljenosti: računalniki, …
− Sistem za izravnavo konice v objektu – Sistem deluje po principu izklapljanja električnih
porabnikov v primeru, da obremenitev preseže nastavljeno vrednost (trenutno 470 kW).
Razne porabe (konice) nad 470 kW lahko namreč povzročijo razne padce napetosti,
posledično slabšo kakovost električne energije, s tem pa avtomatsko povečanje
neučinkovite porabe elelktrične energije. Obenem pristojno elektro podjetje take
prekoračitve zaračunava po posebni višji tarifi.
− Glavni princip naj bi bil ta, da se energijo troši, ko se jo dejansko potrebuje (Graedel, 1995,
str. 193). Temu sledi avtomatizacija upravljanja z električno energijo pri ogrevanju,
razsvetljavi, strojih: časovno programiranje - časovna stikala, senzorji, svetlobni senzorji
ipd.
− V načrtu je izdelava krmilja za avtomatsko izbiro hlajenja hidravličnega olja na strojih za
obdelavo kovin, ki trenutno pomeni veliko porabo električne energije.

9.1.7.3.

Stisnjen zrak

Program ravnanja za okolje za leto 2005 ne predvideva zmanjšanja porabe stisnjenega zraka
(Kovač, 2005a).
Priprava stisnjenega zraka pomeni razmeroma veliko porabo električne energije v podjetju
(Preglednica 9.15.). Zato se prizadevanja k učinkoviti rabi stisnjenega zraka neposredno
navezujejo na zmanjševanje porabe električne energije. Osnovni ukrep se nanaša na
preprečevanje izgub stisnjenega zraka v sistemu. V ta namen redno spremljajo in nadzorujejo
porabo stisnjenega zraka ter skrbijo za vzdrževanje instalacij ter kompresorja, da se izgube ne
povečujejo (Kovač, 2005a).
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Preglednica 9.15: Poraba električne energije ter izkoristek pri pripravi stisnjenega zraka
kompresor
KAESER
110,6
7,8
0,85

Poraba el. energije (MWh)
Delež celotne porabe (%)
Izkoristek (cos fi)

SKUPAJ
1422
100
/

Vir: Lampe, 2005a
V svetu in tudi v Sloveniji je vse bolj prisoten trend varčevanja z energijo. Pri kompresorskih
postajah to dosežemo z vgradnjo računalniških krmilnikov, ki poskrbijo za energetsko
učinkovito delovanje postaje in nadzorovanje njenega delovanja (ugotavljanje napak,
odpravljanje neučinkovitosti..). Novim ekološkim trendom ustrezajo brezoljni kompresorji in
izločevalci olja (Splošno o…, 2006). Nečistoče in dodatki v stisnjenem zraku neugodno
vplivajo na vse komponente v sistemu za distribucijo zraka! Vlažen, umazan stisnjen zrak
povzroča stroške, ker povzroča rjavenje in puščanje cevovodov, zmanjša moč in učinkovitost
orodja in s tem, poveča stroške popravil in vzdrževanja, pride do izpiranja maziva, trdni delci
povzročajo poškodbe na nosilnih površinah in tako povečajo izmet, vpliva na barvo in njeno
oprijemanje na površino. Stroški pri uporabi mokrega zraka krepko presegajo stroške
vzdrževanja in dela s suhim zrakom (Splošno o…, 2006).

9.1.7.4.

Pogonska goriva

Učinkovitost prometa: način potovanja na delo – uporaba javnega prevoznega sredstva ter
zasedenost avtomobila pri prevozu na delo se kaže na emisijah v zrak. Promet je namreč glavni
vir emisij dušikovih oksidov in prašnih delcev, ki predstavljajo v Sloveniji enega najbolj
zaskrbljujočih polutantov ozračja. Izpostaviti velja tudi emisije ogljikovih oksidov.

Graf 9.20: Način potovanja zaposlenih na delo (2004)
osebni
avtomobil
85%

peš/kolo
1%

Način prevoza
osebni avtomobil
avtobus
peš/kolo
SKUPAJ

avtobus
14%

Vir: Bogataj, 2005
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Leta 2004 je bilo na IMP Klimi zaposlenih 266 ljudi. Od tega se jih je 85 % na delo vozilo z
osebnim avtomobilom in le 14 % z avtobusom. Peš oz.s kolesom pride na delo le 1 %
zaposlenih. Ob dejstvu, da podjetje zaposluje kar 13 % ljudi s prebivališčem v kraju zaposlitve
– Godovič, bi bil lahko ta odstotek višji. Ravno tako obstajajo večje možnosti uporabe javnega
prevoznega sredstva, če pogledamo, na katerih relacijah se vozi največ zaposlenih na delo
(Karta 1). Vidimo, da največ zaposlenih prihaja na delo iz Idrije in njene okolice ter znatno
število iz Črnega Vrha in okolice. Na omenjenih relacijah je že sedaj organiziran javni prevoz.
Tu velja usmeriti prizadevanja še k večji uporabi javnega prevoza. Na drugih relacijah to ni
smiselno zaradi razpršenosti prebivališča zaposlenih.
Povprečna zasedenost avtomobila pri prevozu na delo je bila leta 2005 1,3 osebe/avtomobil, kar
je manj od povprečja v Sloveniji, ki znaša 1,4 osebe na vozilo (Lah, 2002b, str. 12). Podatek o
zasedenosti avtomobila pri prevozu na delo je izračunan iz večkratnega ročnega štetja
avtomobilov na parkirišču IMP Klime (povp. 190 avtomobilov) v začetku leta 2005 ter stanja
zaposlenih in števila oseb, ki se vozijo z osebnim vozilom (227 zaposlenih). Ker tu parkirajo
tudi zaposleni v družbah RTC I KGH (7) in Hidria Inženiring (17), podatek zajema tudi ti dve
družbi, ki pa po stanju zaposlenih v času štetja pomenita manjši delež.

9.1.8. Raba energije in emisije v zrak
Raba energije v podjetju ima raznovrstne vplive na okolje. Največji del obremenjevanja okolja
se nanaša na samo črpanje naravnih virov energije, predelava v ustrezno obliko končne energije
ter pridobivanje električne energije. Tovrstnega obremenjevanja okolja se podjetje »ne zaveda«
in ostaja v t.i. skritih tokovih. V poglavju bom obravnavala poglavitno okoljsko posledico pri
uporabi energentov v podjetju, to so emisije v zrak, s poudarkom na emisijah
najpomembnejšega toplogrednega plina CO2.
Spremembe v ozračju zaradi sežiga fosilnih goriv s strani industrije se v večji meri nanašajo na
(Plut, 1995, str. 34):
− spremembe v gostoti naravnih sestavin plinov v spodnji plasti ozračja (spremembe
globalnih biokemičnih krogov ogljika, dušika, žvepla, …),:
− spremembe v količini vodnih hlapov troposfere in stratosfere,
− vnašanje drobnih trdih delcev v spodnje ozračje.
Industrijska aktivnost s sežiganjem fosilnih goriv ter rabo električne energije neposredno in
posredno vnaša dodatne količine ogljika, dušika in žvepla v biosfero. Plinaste snovi se izločijo
v ozračje, kar imenujemo emisija. Posledica človekovega pospešenega vnosa različnih emisij v
najbolj občutljivo in dinamično sestavino geosfere je onesnaževanje ozračja. Vpletanje
industrijske aktivnosti v naravni geociklični krog se kaže na globalni ravni. Naraščajo
koncentracije najpomembnejših toplogrednih plinov: CO2, CH4 ali N2O (Smil, 2002, str. 251).
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Slika 9.1: Raba energentov v podjetju IMP Klima in vplivi na okolje

VNOSI IZ
OKOLJA

POSPEŠEVANJE
ENERGETSKIH TOKOV
Onesnaževanje

Raba energetskih virov

VIRI

INDUSTRIJSKI
EKOSISTEM

ELEKTRIČNA ENERGIJA

pogon naprav,
razsvetljava

KURILNO OLJE
STISNJEN ZRAK
POGONSKA GORIVA

VNOSI V
OKOLJE

ogrevanje
pogon naprav

PONORI

ATMOSFERA
Emisije v zrak:
CO 2 , CO, SO x , NO x , HC

promet

Predstavljeni so vnosi energentov ter njihov najpomembnejši okoljski vpliv: emisije v zrak.
Shema ne prikazuje potencialnih onesnaženj vode in tal ob izrednih razmerah, za katere so v
podjetju predvideni posebni ukrepi, s ciljem preprečevanja onesnaženja voda ali tal. Izredne
razmere se nanašajo na razlitje kurilnega olja ob pretakanju pri dostavi, uhajanje kurilnega olja
iz cistern (rezervoarjev) ter izliv olja in goriva iz avtomobilov na parkirišču ali ob okvari
transportnega sredstva.
Pri emisijah v zrak sem se osredotočila na neposredne in posredne emisije toplogrednih plinov,
ki nastajajo zaradi rabe energentov v podjetju: električna energija, kurilno olje, pogonska
goriva. V ta namen so uporabljeni emisijski faktorji, ki jih navaja Uredba o okoljski dajatvi za
onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida v Prilogi 1 (Ur. list, 43/2005). Posredni
emisijski faktor CO2 pri porabi električne energije je povzet po Strategiji in kratkoročnem
akcijskem načrtu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (Strategija in kratkoročni…, 2000).
Zaradi nedostopnosti in težke sledljivosti ter manjkajočih podatkov je tu izvzet pomemben vir
emisij v zrak ob sežigu fosilnih goriv: prometne emisije transportnih vozil ob nabavi materialov
ter odpremi izdelkov. Upoštevan je le lasten vozni park, ki pa predstavlja le manjši delež
tovrstnih prevozov. Obenem pa predstavlja sektor na katerega ima podjetje največji vpliv na
tem področju. Ravno tako se ukrepi k zmanjševanju emisij razlikujejo od tistih, ki se nanašajo
na transport s strani tujih, zunanjih vozil.
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Preglednica 9.16: Emisijski faktorji
ENERGENT
Električna energija
Kurilno olje2
Pogonska goriva3
Avto – bencin
Avto – dizel
Avtobus - dizel

EMISIJE
SOX
CO
CO2
10
kg/kWh
/
0,44
/
kg/kg
/
3,2
/
kg/l
2,6
/
/
/
/
/
/
g/km
2,25
180
0,10
g/km
0,60
139
0,07
g/km
3,818 1005,4 0,445
Enota

1

NOX
HC
/
/
/
/
/
/
/
/
0,17 0,225
0,553 0,09
3,5 0,573

Viri:1 Strategija in kratkoročni…, 2002
2
Priloga 1 (Ur. list, 43/2005)
3
Kalin, 2006

9.1.8.1.

Raba električne energije

Podjetje kot porabnik električne energije prispeva k posrednim emisijam toplogrednega plina
CO2. Po Pogodbi o zmanjšanju onesnaževanja zraka z emisijami CO2 je podjetje zavezano
zmanjševati tudi posredne emisije CO2 zaradi rabe električne energije (Pogodba o
zmanjšanju…, 2006).

Preglednica 9.17: Posredne emisije CO2 zaradi rabe električne energije v IMP Klimi
(2004)

Električna energija

Poraba v letu
2004 (kWh)
1.422.000

Emisije CO2
(kg)
625.680

Vir: Lampe, 2005
V letu 2004 so v IMP Klimi ob porabi 1.422.000 kWh električne energije posredno prispevali
625,6 ton emisij enega ključnih toplogrednih plinov CO2.

10

Emisijski faktor 0,44 kg CO2/kWh predstavlja emisije pri proizvodnji v sodobni plinski elektrarni vključujoč
izgube distribucijskega omrežja. Če bi privzeli proizvodnjo v nekaterih obstoječih premogovih elektrarnah, bi bil
emisijski faktor skoraj 3 krat večji ( Strategija in kratkoročni…, 2000).
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Raba fosilnih goriv – kurilno olje

Podjetje kot porabnik kurilnega olja za ogrevanje povzroča neposredne emisije CO2 in CO. Po
Pogodbi o zmanjšanju onesnaževanja zraka z emisijami CO2 je podjetje zavezano zmanjševati
emisije CO2 zaradi rabe goriv (Pogodba o zmanjšanju…, 2006).

Preglednica 9.18: Emisije CO in CO2 zaradi rabe kurilnega olja (2004)

Kurilno olje

Emisije CO
(kg)
729.820

Poraba v letu 2004
l
kg
280.700
243.600

Emisije CO2 (kg)
779.520

Vir: Lampe, 2005a
V letu 2004 so v IMP Klimi ob porabi 280.700 litrov kurilnega olja povzročili 779,5 ton emisij
CO2 in 729,8 emisij CO.

9.1.8.3.

Specifične emisije CO2

500.000 let so se koncentracije CO2 v atmosferi gibale od 180 do 300 ppm. Ob prvih
sistematičnih meritvah l. 1958 so znašale povprečne koncentracije CO2 320 ppm. V l. 2000 pa
so meritve nad Filipinskim otočjem (Mauna Loa) presegle 370 ppm CO2. To pomeni skoraj 40
% porast v 150 letih, kar je zelo skrb zbujajoče, saj je CO2 glavni toplogredni plin (Smil, 2002,
str. 251).

Graf 9.21: Struktura emisij CO2 v IMP Klima po energentih v letu 2004

električna
energija
45%

kurilno
olje
55%

Spodbuda k zmanjševanju emisij CO2 prihaja od zunaj s strani Ministrstva za okolje in prostor,
s katerim je podjetje IMP Klima v letu 2006 sklenilo Pogodbo o zmanjševanju onesnaževanja
zraka z emisijami CO2 (v nadaljevanju Pogodba). Cilj je v podjetju zmanjšati specifične emisije
CO2 za 2,5 % (kg CO2 na fakturirano realizacijo) glede na referenčno leto 1999. Kyotski
protokol, ki ga je Slovenija podpisala 21.10.1998, nalaga Sloveniji v obdobju 2008 do 2012
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zmanjšanje antropogenih emisij plinov: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC in SF6) v povprečju za 8%
glede na izhodiščno leto 1986 (Strategija in…, 2000).
F Specifične emisije CO2:
Podjetje se je s Pogodbo o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijami CO2 obvezalo
zmanjšati emisije CO2 za najmanj 2,5 % na enoto proizvoda ali storitve do leta 2008. Upošteva
se tako neposredne emisije iz porabe goriv kot tudi posredne emisije iz porabe električne
energije. S sklenitvijo pogodbe je podjetje delno oproščeno okoljske takse za obremenjevanje
zraka s CO2 (Pogodba o zmanjšanju onesnaževanja…, 2006).V ta namen je uporabljen kazalec:
specifične emisije CO2. Enota je kg/proizvodno enoto (proizvodna enota je letna realizacija
prodaje (EUR)). V letu 2004 je znašala realizacija prodaje 18.070.866 EUR (Albreht, 2006c).
Skupne emisije CO2 iz rabe električne energije in kurilnega olja so znašale 1.405.200 kg.
Specifične emisije CO2 znašajo torej 0,077 kg CO2/proizvodno enoto. Do leta 2008 naj bi
zmanjšali specifične emisije za 0,0028 kg glede na referenčno leto 1999. Dejansko so do leta
2004 tovrstne emisije zmanjšali kar za 0,0376 oz. 33 % in tako že dosegli zastavljeni cilj.

9.1.8.4.

Pogonska goriva – promet

Preglednica 9.19: Emisije v zrak s strani zaposlenih na IMP Klimi v letu 2004 – osebna
vozila
Emisije (g)
SOX

Zasedenost
avtomobila

Prevoženi
kilometri

CO2

CO

1,4 osebe
1 oseba

1.325.824
1.565.696
1.071.872

212.131.840
250.511.360
171.499.520

1.895.928
2.238.945
1.532.777

2 osebi

119.324
140.913
96.468

NOX

HC

477.297
563.651
385.874

212.132
250.511
171.500

Vir: Kalin, 2006
Izračunane emisije iz potovanj zaposlenih na delo so v primeru, da se več zaposlenih vozi na
delo z dizelskimi avtomobili, presežene. V nasprotnem primeru so podcenjene. Če pogledamo
emisijske faktorje (Preglednica 9.16.) je okoljsko ustreznejši prevoz z dizelskimi vozili, saj so
emisije obravnavanih plinov znatno nižje, razen v primeru NOx. Ti so ključni predhodnik
tvorjenja prizemnega ozona.
Pri enem izmed najpomembnejših toplogrednih plinov znašajo letne emisije CO2 s strani
prevoza na delo 212,1 ton. Če bi se zaposleni vozili vsak s svojim avtom na delo, bi bile emisije
na tem viru višje in bi znašale kar 250,5 ton. V primeru večje zasedenosti avtomobila: 2
osebi/avto, pa bi se letne misije CO2 zmanjšale na 171,5 ton.
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Preglednica 9.20: Emisije v zrak s strani zaposlenih na IMP Klimi v letu 2004 - avtobus

Avtobus

Prevoženi
kilometri

37 oseb

12.800

Emisije v zrak (g)
CO2

CO

SOX

NOX

HC

12.869.120

48.870

5.696

44.800

7.334

Vir: Kalin, 2006
Leta 2004 je bil javni prevoz organiziran na dveh relacijah Godovič – Črni Vrh – Zadlog in
Godovič – Idrija – Spodnja Idrija. Na relaciji Črni Vrh se dnevno vozi 13 zaposlenih od skupno
48 in na relaciji Idrija se dnevno vozi z avtobusom 24 oseb od skupno 115 zaposlenih, ki
prihajajo iz te smeri (Bogataj, 2004).

Graf 9.22: Struktura emisij CO2 s strani prevoza zaposlenih na delo
Struktura emisij CO2 v letu 2004
osebna
vozila
94%

avtobus
6%

Vrsta prevoza

Prevoženi
kilometri

Emisije CO2
(g)

Osebno vozilo

1.325.824

212.131.840

Avtobus

12.800

12.869.120

SKUPAJ

1.338.624

225.000.960

Skupne letne emisije najpomembnejšega toplogrednega plina s strani prevoza na delo znašajo
225 ton. Če primerjamo strukturo emisij glede na način potovanja na delo, vidimo, da 85 %
zaposlenih, ki se vozijo na delo z osebnim vozilom, prispevajo 212,1 ton emisij oz. 94 % od
skupnih emisij. Na drugi strani 14 % zaposlenih, ki se vozijo z avtobusom, prispevajo k letnim
emisijam s strani prevoza na delo 12,8 ton CO2 oz. le 6 % skupnih emisij. To pomeni, da je
javni prevoz z vidika emisij okoljsko učinkovitejši in ustreznejši kot pa prevoz na delo z
osebnimi vozili pri povprečni zasedenosti 1,3 osebe/avto.
Vsekakor bi bilo potrebno vzpodbujati prevoz z javnimi prometnimi sredstvi, v tem primeru je
edina alternativa avtobus. Smiselno je nadaljnje spodbujanje javnega prevoza na obstoječih
relacijah za Črni vrh in Idrijo. V smeri t.i. južnega ter vzhodnega zaposlitvenega zaledja javni
prevoz ni organiziran in tudi ni smiseln zaradi prevelike razpršenosti in medsebojne
oddaljenosti stalnega prebivališča zaposlenih (Karta 1).
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Preglednica 9.21: Sprememba emisij CO2 ob preusmeritvi na javni prevoz (avtobus) dela
zaposlenih v IMP Klimi
Prevoženi
km
Osebna vozila (110 zaposlenih
Avtobus (154 zaposlenih)
Skupaj

Emisije CO2 (g)

Razlika

prej

potem

770.048

212.131.840

123.207.680

- 88.924.160

20.992
791.040

12.869.120
225.000.960

21.105.357
144.313.037

8.236.237
80.687.923

Vir: Kalin, 2006
V primeru, da bi se z javnim prevoznim sredstvom vozili takorekoč vsi zaposleni na relacijah
Godovič – Črni Vrh – Zadlog in Godovič – Idrija – Spodnja Idrija (z izjemo najbolj oddaljenih
krajevv okolici), bi to pomenilo 154 zaposlenih, ki se vozijo z avtobusom. Na relaciji Idrija –
Spodnja Idrija bi morali uvesti še dodaten avtobus. Emisije CO2 s strani javnega prevoza bi se
povečale za 8,2 tone, emisije s strani osebnih vozil pa bi se zmanjšale za 88,9 ton. Celotne
emisije prometa zaposlenih bi se tako zmanjšale na 144,3 ton CO2 letno od zdajšnjih 225 ton,
torej za približno 36 %.

Preglednica 9.22: Skupne emisije s strani prometa v IMP Klimi

Zaposleni
Službena potovanja
SKUPAJ

Ustvarjeni
km
1.338.624
220.287
1.558.911

CO2
225.000.960
35.245.920
260.246.880

CO
1.944.799
315.010
2.259.809

Emisije
SOX
125.020
19.826
144.846

NOX
522.097
79.303
601.400

HC
219.466
35.246
254.712

Vir: Vidmar, 2005; Bogataj, 2004
V obravnavo emisij s strani prometa IMP Klime sem vključila potovanja zaposlenih na delovno
mesto ter službena potovanja zaposlenih. Podatek o opravljenih km službenih potovanj se
zaradi dostopnosti podatkov nanaša na enoletno obdobje maj 2004 – april 2005. Upoštevani so
opravljeni kilometri z osebnimi avtomobili ter dvema službenima voziloma. Kot že omenjeno,
so zaradi nedostopnosti podatkov iz primerjave izključena potovanja za potrebe transporta
blaga.
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Graf 9.23: Struktura emisij CO2 s strani prometa (poraba pogonskih goriv) IMP Klime

zaposleni
86%

službena
potovanja
14%

Vir: Vidmar, 2005; Bogataj, 2004
Skupne letne emisije ogljikovega dioksida so za leto 2004 znašale s strani prometa 260,2 tone.
Pri izračunu so vključeni opravljeni kilometri za prevoz na delo z osebnimi vozili, z avtobusom
in opravljeni kilometri službenih potovanj z osebnimi vozili tako doma kot v tujini. Poslovne
poti prispevajo kar 14 % emisij k skupnim letnim emisijam CO2 v podjetju. Zaradi odsotnosti
transportnih poti za dostavo in odpremo blaga zgornji podatek ne prikazuje celotne slike emisij
CO2 s strani prometa.

9.1.8.5.

Skupne emisije CO2

Graf 9.24: Struktura skupnih emisij CO2 iz IMP Klime
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Skupne letne emisije CO2 s strani podjetja so leta 2004 znašale 1.665,4 ton, pri čemer smo
upoštevali prometne emisije zaposlenih in službenih potovanj, posredne emisije pri porabi
električne energije ter neposredne emisije pri porabi kurilnega olja.

9.2. Snovni tokovi podjetja
Tudi na področju rabe surovin, materialov je cilj razvrednotiti povezavo med ekonomsko rastjo
in porabo materiala. Vnos materiala v gospodarstvo pomeni zaradi neučinkovitega
proizvodnega procesa nastajanje odpadkov. Prevladujoči način ravnanja z odpadki je v svetu še
vedno odlaganje odpadkov na deponije (Environmental signals, 2002, str. 63).

9.2.1. Okoljski kazalci snovnega pretoka
Snovni tokovi podjetja so prikazani z uporabo procesnih shem in modelov, ki jih predvideva
okoljski standard Ocenjevanje življenjskega cikla (LCA) in prikazujejo vnose in iznose snovi
ter nastajanje odpadkov. Procesne sheme so izdelane z vidika proizvodnega procesa podjetja ali
pa z vidika uporabljenega materiala v proizvodnem procesu izdelka. Pri pridobivanju in analizi
podatkov se je namreč pokazalo, da ob skrbnem spremljanju posameznih vnosov ter iznosov
(odpadkov, emisij v zrak, odpadnih vod) v podjetju, manjka celovit pogled na snovne tokove,
tako vnose kot iznose. Tovrstne procesne sheme so temeljno orodje za nadaljnjo kvantifikacijo
snovnih tokov, izdelavo masnih bilanc surovin ter načrtovanje izboljšanja učinkovitosti rabe
surovin. Med drugim naj izbrani okoljski kazalci kažejo na to, kako podjetje sledi načelom
dematerializacije in detoksifikacije z učinkovitostjo rabe materialov ter rabo nevarnih snovi.
Okoljski kazalci:
− raba vodnih virov ter nastajanje odpadne voda
− raba surovin in nastajanje odpadkov
− raba snovi in nastajanja nevarnih odpadkov
− ravnanje z embalažo
− raba sekundarnih surovin in oblikovanje sekundarnih surovin
− povratni tokovi znotraj proizvodnega procesa
− učinkovitost rabe surovin
− končni izdelki
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9.2.2. Raba vode ter nastajanje odpadne vode

9.2.2.1.

Raba vodnih virov

Ravnanje z vodami v podjetju je opredeljeno v Okoljskem postopku »Ravnanje z vodami«
(OKP 44/06/01) (Lampe, 1999a).
Vodo, ki se uporablja v IMP Klimi ločimo glede na njen vir ter namen uporabe: pitna voda iz
vodovoda, hladilna voda, katere glavni vir je meteorna voda ter padavinska voda.
F Pitna voda:
Pitnovodo za potrebe podjetja dobavlja Komunala Idrija iz javnega vodovoda. Pred objektom se
glavna cev vodovoda razcepi na požarno hidrantno omrežje in sanitarni del. Na hidrant je
priklopljen tudi sistem za potrebe tehnološkega procesa v lakirnici in del sanitarij. Odpadna
komunalna voda je speljana po kanalizacijskem omrežju preko jaška za jemanje vzorcev v
komunalno čistilno napravo Godovič. V isti sistem se izteka odpadna voda iz tehnološke
čistilne naprave v lakirnici (Lampe, 1999a).

Graf 9.25: Struktura porabnikov vode: sanitarna voda in lakirnica

Januar
Februar
Marec
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Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

sanitarna
voda (m3)
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350
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280
356
300
314
270

lakirnica
(m3)
82
78
95
89
74
88
106
96
84
91
83
65

SKUPAJ

3715

1031

LETO 2004

2004

sanitarna
voda
78%

lakirnica
22%

Vir: Lampe, 2005a
Lakirna tehnologija je sorazmerno velik porabnik pitne vode. Uporablja se jo za obdelavo
izdelkov pred lakiranjem, natančneje za pranje kovinskih izdelkov. Pri tem nastaja onesnažena
voda z vsebnostjo kovin in pralnih sredstev, ki jo morajo pred izpustom v kanalizacijski sistem
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ustrezno čistiti na lastni tehnološki čistilni napravi. Stranski produkt TČN je odpadni mulj, ki se
uvršča med nevarne odpadke.
F Tehnološka voda – hladilna voda:
Rezervoar tehnološke hladilne vode se nahaja v celoti v zemlji ob vhodu v podjetje. Izdelan je
iz armiranega betona, njegova prostornina je 50 m3. Hladilna voda s pomočjo črpalk preko
mehanskih filtrov in tlačne posode kroži v zaprtem sistemu. Namenjena je za hlajenje strojev in
naprav. S to vodo se napajajo tudi trije hidranti v proizvodnji in lakirnici. Namenjeni so za
gašenje. Letna količina vode v sistemu znaša okoli 4290 m3 (Kovač, Lampe, 1999). Količino
vode v sistemu hladilne vode se mesečno spremlja, izgube se pokrivajo z (Lampe, 1999a):
• meteorno vodo, ki je speljana iz dela streh
• vodo, ki se črpa s pomočjo črpalke iz zajetja pri lovilcu maščob
• vodo iz javnega vodovoda omrežja v primeru suše
F Padavinska voda:
Padavinska voda s streh, asfaltiranih dvorišč ter parkirnih prostorov se lovi v maščobnem
lovilcu, ki je nameščen zraven podjetja. Prečiščena se odvaja prosto v okolje v lokalni potok.
Pomen tovrstne vode je v potencialnem onesnaženju okolja pri morebitnih razlitjih nevarnih
snovi na dvorišču ali parkirišču podjetja (Lampe, 1999a).

Graf 9.26: Oskrba s pitno vodo (z izgubami) v obdobju 1995 - 2004

Oskrba s pitno vodo (z izgubami) v letih 1995 - 2004
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Vir: Lampe, 2005a
11

Podatki za porabljeno vodo so vzeti iz mesečnih obračunov za porabljeno vodo-KOMUNALA IDRIJA in lastnih
števcev za sanitarno in hidrantno omrežje ter posebej za lakirnico in »ŠEBALK«
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Poraba pitne vode v podjetju se dejansko nanaša na oskrbo z vodo. Podatek za leto 2004:
4.590.000 litrov nam pove količino odvzete vode iz vodovodnega sistema v sistem IMP Klime.
Dejanska količina porabljene vode je manjša za količino izgub v vodovodnem sistemu IMP
Klima, ki so l. 2004 znašale 340.000 l (Lampe, 2005a).
Oskrba s pitno vodo kaže v desetletnem obdobju najbolj neenakomerno gibanje. Rezultat tega
so predvsem nenadzorovane izgube pitne vode v vodovodnem sistemu. V primerjavi z letom
1995 se je oskrba pitne vode zmanjšala na 4.590 litrov v letu 2004.

9.2.2.2.

Intenzivnost rabe vode 1: poraba vode na ustvarjeni BDV

Graf 9.27: Oskrba s pitno vodo na ustvarjeni BDV v obdobju 1999 - 2004
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Vir: Lampe, 2005a; Albreht, 2006c
Poraba vode glede na ustvarjeni BDV je leta 1999 znašala 0,005 litrov/SIT, leta 2004 pa se je
zmanjšala na 0,003 l/SIT. Tovrstna poraba je upadala vse od leta 1999, z izjemo leta 2000. V
tem letu so bile povečane storitve v lakirnici v obliki kooperantstva – lakiranje. Posledica
povečanega obsega del v lakirnici je, da je poraba vode beležila večji porast kot pa ustvarjeni
dobiček. Ker pri nobenem energentu ni opaziti takega porasta v letu 2000, lahko rečemo, da je
bilo lakiranje, z vidika intenzivnosti rabe energentov in vode, vodno najbolj intenzivno.
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Intenzivnost rabe vode 2: poraba vode na izdelek

Graf 9.28: Poraba pitne vode na izdelek v obdobju 1999 – 2004
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Vir: Filip, 2005a; Albreht, 2006a
Poraba vode na izdelek je v primerjavi z letom 1999 (6,21 litrov) ostala na isti ravni. V
vmesnem obdobju je bila poraba vode večja, nato pa je v letu 2003 upadla na raven iz leta 1999.
Lakirna linija z vidika porabe vode na izdelek oz. opravljeno storitve lakiranja ni tako vodno
intenzivna, saj porast lakiranja v letu 2000 ni sorazmeren z rastjo porabe vode. Rezultat tega je
padec intenzivnosti rabe vode v omenjenem letu. Zanimiva je primerjava porasta vode na
ustvarjeni dobiček v letu 2003 (Graf 9.27.) in poraba vode na izdelek (Graf 9.28.) v letu 2000.
V prvem primeru je intenzivnost rabe vode strmo narasla medtem ko je v drugem primeru
opaziti izrazit upad.

9.2.2.4.

Učinkovitost rabe vode

Ukrepi za učinkovito rabo vode se v prvi meri navezujejo na mesečno spremljanje porabe pitne
vode iz vodovoda ter skrb za čim manjše izgube v vodovodnem sistemu. Leta 2003 so te izgube
znašale 14,8 %, leto kasneje so se razpolovile na7 %.
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Preglednica 9.23: Učinkovitost oskrbe s pitno vodo
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3
m3
%
m
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Vir: Lampe, 2005a
Pri učinkoviti rabi vode naj izpostavimo vodovarčno kaskadno izpiranje pri predobdelavi
izdelkov v lakirni liniji. K znatno manjši porabi pitne vode iz vodovoda prispeva zaprti sistem
hladilne vode, ki se v večji meri polni z zbrano meteorno vodo s streh stavb IMP Klime. Delno
se rezervoar hladilne vode polni tudi z vodo iz lovilca maščob. Poleg tega se iz rezervoarja
hladilne vode napajajo tudi trije hidranti v proizvodnji in lakirnici, ki so namenjeni za gašenje
(Filip, 1999).

9.2.2.5.

Raba vodnih virov in emisije

S pretokom vode skozi industrijski sistem IMP Klima, njeno uporabo v sanitarne in tehnološke
namene tako pitna voda kot padavinska voda izgubita na kakovosti. Še več, potrebna je
predhodna obdelava pred ponovnim izpustom v okolje. Obdelava onesnažene vode poteka tako
znotraj podjetja IMP Klima kot tudi zunaj njega v Čistilni napravi Godovič (biološko čiščenje).
Slika 9.2: Vnos vode v IMP Klimi in vplivi na okolje
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F Obdelava onesnažene vode v podjetju:
− Meteorna voda – lovilec maščob:
Ocena letnih količin padavin za naselje Godovič znaša prbl. 2000 mm. Skupna površina
območij v lasti IMP Klime, kjer se zbira in odteka meteorna voda, znaša 23.809 m2 in sicer:
pokrite površine, strehe: 9494 m2; dvorišča, parkirišča, ceste: 10 784 m2; zelenice: 3531 m2
(Okrajno sodišče…, 2003). Zaradi spiranja olj, naftnih derivatov s parkirišč, cestišč in dvorišč
ter morebitnih večjih razlitij goriv in olj ob okvari vozil ali pretakanju kurilnega olja, se vso
meteorno vodo zbira v lovilcu maščob, ki je nameščen na južni strani podjetja. Lovilec maščob
je zgrajen kot pravokotni bazen s skupno efektivno prostornino 55 m3. Zadostuje za 5,6
minutno zadrževanje količine odplak 172 l/s. V lovilec maščob se zbirajo vode s streh
proizvodnih in poslovnih objektov, asfaltiranih dvorišč in parkirnih prostorov. Ključno je, da
zadrži tudi morebitne nevarne snovi: naftni derivati in olja, kemikalije, razredčila in barve iz
lakirnice. Meteorna voda je onesnažena z delci prahu, peska, opilkov in manjšimi količinami olj
in naftnih derivatov. Prvi del lovilca maščob sestoji iz mehanskega izločevanja večjih delcev iz
odplak. Glavni del lovilca predstavlja dejanski maščobni lovilec, kjer se izločijo maščobe in
ročno poberejo oljni madeži. Maščobe se zbirajo v označene posode in odpeljejo na prostor za
skladiščenje odpadnih olj. Odpadne vode se po odstranitvi oljnih madežev in usedanju mulja
pretakajo v naravno zajetje od tu pa v lokalni potok. Manjše količine odpadne vode se iz
naravnega bazena prečrpajo v rezervoar za hladilno vodo (400 m3 letno). Mulj, ki se useda v
poglobljenem koritu, odvaža pooblaščeno podjetje. V skladu z zakonskimi predpisi se v
zadnjem prekatu lovilca maščob odvzemajo vzorci vode in tako nadzoruje kakovost vode pred
iztekom v okolje (Lampe, 1999b).
− Odpadna voda– tehnološka čistilna naprava v lakirnici:
Pri uporabi pitne vode za spiranje izdelkov v proizvodnem procesu lakiranja nastaja odpadna
voda, onesnažena s kovinami in pralnimi sredstvi. Tehnološka čistilna naprava v lakirnici je
namenjena obdelavi odpadne vode, ki se uporablja v tehnološke namene v proizvodnem
procesu v lakirnici. Odpadna voda nastane pri menjavi razmaščevalno - fosfatirne kopeli,
dejanskem spiranju izdelkov, regeneraciji ionskih izmenjevalcev pri pripravi demineralizirane
vode ter spiranju končnega peščenega filtra. Pri obdelavi odpadne se najprej odstrani maščobe,
ki plavajo na površini. Nato se vodo nevtralizira z NaOH in HCl. Nadalje se raztopino rahlo
naalkali z raztopino kalcijevega hidroksida. Dodata se še koagulant in flokulant za tvorjenje
flokul, da se lažje posedejo na dno. Posedeno blato se preko filterne stiskalnice osuši, filtrne
pogače pa se zbira in transportira v opekarno, kjer jih analizirajo, zdrobijo, pomešajo z glino in
zapečejo v opeko. Tehnološka odpadna voda se po obdelavi zbira v vsebniku z volumnom
3000l, ki se občasno prazni v kanalizacijo. V skladu z zakonskimi predpisi se vodo pri vsakem
izpustu avtomatsko kontrolira, enkrat letno pa jo kontrolira pooblaščena institucija (Kovač,
1999a). Glede na predvidena onesnaženja se analizira anorganske parametre (kovine, soli) in
organske (KPK, BPK, maščobe in mineralna olja, halogenirani ogljikovodiki). Analiza vzorca
vode leta 2004 je v vseh parametrih ustrezala za iztok v kanalizacijo (Colja, 2004).
Kot smo lahko videli, odpadna voda ni edini iznos iz čistilne naprave. Pri obdelavi vode ostaja
mulj, ki spada zaradi svoje narave med nevarne odpadke. Iz tega sklepamo, da se
obremenjevanje okolja prenese iz enega medija (voda) v drug medij (trdi odpadki). Vendar
lahko trditev ovržemo z naslednjo razlago. Z obdelavo odpadne vode se prepreči izpust
nevarnih snovi v kanalizacijo in nadalje v okolje, saj čistilna naprava v Godoviču nima
kemičnega čiščenja vode. Mulj, ki pri tem nastaja se kot nevarni odpadek ne odlaga na
deponijo, ampak ga podjetje izvozi kot sekundarno surovino v opekarno. Vendar pa pri čiščenju
odpadne vode nastaja tudi odpadno olje in maščobe, ki se odstranijo iz vode in jih prevzame
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pooblaščeni zbiralec. Tu je še odpadna papirnata embalaža uporabljenih kemikalij (Kovač,
1999). Tehnološka čistilna naprava je primer, kako se reševanje enega ekološkega problema
preusmeri na obremenjevanje okolja na drugem področju. Kljub temu je takšen način ravnanja z
vodo najustreznejši z vidika varovanja najpomembnejšega naravnega vira – zaloge pitne vode.
Zastavlja se splošno vprašanje industrijske ekologije, v kolikšni meri se izognemo lokalnemu
onesnaženju in prenesemo pritiske na okolje v druge medije oz. v druge regije.
Zgoraj so navedeni t.i. ukrepi »na koncu cevi«, ki jih je na področju ravnanja z vodami podjetje
zavezano izvajati že po zakonskih predpisih. Ti ukrepi se nanašajo na čiščenje že onesnažene
vode (tehnološka čistilna naprava, lovilec olj).
Najpomembnejši ukrep z vidika varovanja voda je varčevanje z vodo in čim manjša potreba po
oskrbi s pitno vodo. V ta namen ima podjetje v lakirni liniji vpeljan sistem vodovarčnega
kaskadnega izpiranja. Tovrstno izpiranje omogoča večkratno uporabo vode pri pranju izdelkov.
Po načelih industrijske ekologije – detoksifikacije je veliko pomembnejši ukrep k zmanjševanju
onesnaževanja voda čim manjša ali nična uporaba nevarnih snovi, ki bi obremenjevale vodo.
Največja raba kemikalij se navezuje na lakirno tehnologijo in v manjši meri obdelavo odpadne
vode v TČN. V tej smeri se je čistilna sredstva za razmaščevanje izdelkov zamenjalo z okoljsko
ustreznejšimi čistilnimi sredstvi z bistveno manjšo vsebnostjo organskih topil.

Slika 9.3: Pretok vode skozi industrijski sistem IMP Klima (2004)

VNOS

IZNOS
IMP Klima
Meteorna voda

Padavinska voda

Lovilec maščob

potok

Hladilna voda:
4290 m3
Izgube:
600 m3
(14 %)
Sanitarna voda

Vodovod:
4590 m3

kanalizacija
? m3

Hidrantno
omrežje

TČN

Izgube:
340 m3
(7,4 %)

Vir: Kovač, Lampe, 1999
− Pitna voda je voda, ki je prevzeta iz virov v naravnem stanju ali pa je pred uporabo
obdelana (dezinfekcija, …) (Statistični letopis…, 2004). V proizvodnem sistemu podjetja
IMP Klima je v letu 2004 znašala oskrba s pitno vodo 4590 m3.
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− Uporabljena voda je voda, ki jo je podjetje prvič uporabilo za svoje potrebe, pri tem nista
upoštevani voda v recirkulaciji in vnovič uporabljena voda (Statistični letopis, 2004, str.
527). Uporabljena voda v IMP Klimi je količina oskrbe s pitno vodo, zmanjšana za izgube v
vodovodnem sistemu. Leta 2004 je znašala količina uporabljene vode 4250 m3. Izgube so
znašale 340 m3.
− Vnovič uporabljena voda je voda, ki je bila že uporabljena in brez katere bi bilo treba
uporabljati dodatne količine pitne vode (Statistični letopis 2004, str. 527). V podjetju je
vpeljan sistem vnovič uporabljene vode v lakirnici pri pranju izdelkov. S tehnologijo
pršnega registra se dopolnjuje kad za razmaščevanje in fosfatiranje iz kadi za spiranje z
navadno vodo. Ravno tako se kad za spiranje z navadno vodo dopolnjuje iz kadi za spiranje
z demineralizirano vodo (Kovač, 1999a). Na ta način se večkrat vodo uporabi v
proizvodnem procesu, tako se zmanjša potreba po dodatni pitni vodi.
− Voda v recirkulaciji pomeni letno količino vode v notranjem (zaprtem) krožnem sistemu
(Statistični letopis 2004, str. 527). IMP Klima ima oblikovan zaprt krožni sistem hladilne
vode. Letno je v obtoku 4290 m3 vode. Kar je potrebno izpostaviti je to, da se ta voda v
večji meri napaja z meteorno vodo s streh in deloma iz lovilca maščob. Le v skrajnem
primeru se rezervoar hladilne vode dopolni s pitno vodo. Kot vidimo se na ta način
privarčuje količino pitne vode, ki je skoraj enaka letni oskrbi s pitno vodo.
Slika 9.3. prikazuje pretok vode skozi IMP Klimo, pri čemer sta poglavitna vnosa vode pitna
voda iz vodovoda ter padavinska voda. Vrste vode, ki se uporablja v industrijskem sistemu
družbe IMP Klima, so različne. Voda iz vodovoda se pred objektom razcepi na požarno
hidrantno omrežje in sanitarni del. Ta voda je ob koncu porabe ustrezno očiščena in speljana v
kanalizacijski sistem naselja Godovič. Kanalizacijski sistem vodi na Čistilno napravo Godovič,
od kjer voda po mehanskem in biološkem čiščenju odteka v naravo. Padavinska voda s streh
napaja rezervoar za hladilno vodo. Večino padavinske vode odteče s cest, dvorišč, parkirišč v
obliki meteorne vode preko lovilca maščob v naravo. Pomanjkljivost zgornje sheme je celotna
masna bilanca vnosa in iznosa vode. Evidentirana je količina pitne vode ob vstopu v vodovodni
sistem podjetja (4590 m3) ter izgube tega sistema (7,4 %). Prav tako je ocenjena količina vode v
zaprtem obtoku hladilne vode (4290 m3). Letne izgube te vode znašajo 600 m3, nadomestijo pa
se z dotokom meteorne vode ter delno tudi z vodo iz zajetja pri lovilcu maščob (Lampe, 1999b).
Količina odpadne vode, ki odteka v kanalizacijski sistem naselja Godovič iz družbe IMP Klima,
ostaja neznana. Ta količina naj bi bila po predvidevanjih manjša od količine oskrbe s pitno
vodo. Tu so namreč izgube v samem vodovodnem sistemu IMP Klime, izhajanje znatnih
količin vode v obliki vodnih hlapov iz lakirnice ter t.i. porabljena voda – voda, ki ostaja na
izdelkih, se jo zaužije, ipd.
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9.2.3. Raba surovin in odpadki

Slika 9.4: Raba surovin ter pomožnih materialov v IMP Klimi in vplivi na okolje

VNOSI IZ
OKOLJA

POSPEŠEVANJE SNOVNO
– ENERGETSKIH TOKOV
Onesnaževanje

Raba naravnih virov

VIR

INDUSTRIJSKI
EKOSISTEM
Razvoj in proizvodnja

SUROVINE
barvne in črne kovine,
prašna in vodotopna barva
POMOŽNI MATERIALI

VNOSI V
OKOLJE

Nabava
Trženje in prodaja
Vzdrževanje
Pakiranje
Ravnanje z odpadki

PONORI
Odpadna voda

Trdi odpadki
kovinske sekundarne surovine,
nekovin. sekundarne surovine,
neravni odpadki
odloženi odpadki
Emisije v zrak
organske snovi, prah

Odpadki pomenijo izgubo materiala (snovi) in energije. Nastajanje odpadkov v industrijskem
podjetju je rezultat neučinkovitega proizvodnega procesa. Težnja je povečati učinkovitost
snovne izrabe materialov oz. povečati reciklažo, da se čim več odpadnega materiala ponovno
vrne v gospodarski cikel. Kot zadnji ukrep naj velja vnos odpadnega materiala nazaj v naravo v
čim bolj neškodljivi obliki (Environmental signals, 2002, str. 100).
Velik del zavrženih odpadkov lahko izkoristimo in s tem zmanjšamo količino odloženih
odpadkov na deponiji. Industrijska ekologija predlaga uporabo pojma preostanek namesto
odpadek. V tem primeru gledamo na odpadne snovi, materiale kot na sekundarno surovino, ki
jo je možno ponovno uporabiti v proizvodnem procesu. Z razvrščanjem, izvornim ločevanjem
odpadkov zberemo odpadne surovine, iz njih pa v procesu reciklaže pridobimo nove
sekundarne surovine. Uporaba sekundarnih surovin pomeni precejšnje znižanje porabe energije
v primerjavi z uporabo primarnih surovin, na primer: jeklo: 74% -, aluminij 95% -, baker: 85%
-, svinec: 65% -, papir: 64% - in plastika 80% manjša poraba energije (odstotki se lahko med
različnimi viri razlikujejo). Z ločenim zbiranjem odpadkov ravno tako zmanjšujemo količino
odpadkov, ki konča na odlagališču (Ponovna uporaba…, 2006).
Pri ravnanju z odpadki naj bi podjetje sledilo strategiji »5R« (Ponovna uporaba…, 2006):
− preprečevanje nastajanja odpadkov (Reduce),
− neposredna uporaba odpadkov (Reuse),
− materialna reciklaža sekundarnih surovin in njihova uporaba z ustrezno predelavo (Recycle
Materials),
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− izraba energetske vrednosti, ki jo vsebujejo odpadki (Recycle Energy),
− odlaganje odpadkov na urejenih deponijah (Reject).
9.2.3.1.

Raba surovin in ostanki proizvodov

Osnovne vhodne surovine pri proizvodnji klimatskih naprav predstavljajo pločevina in profili iz
jekla in aluminija ter prašna in v manjši meri vodotopna barva. Druge vhodne snovi uvrščamo v
pomožne materiale za izdelavo končnega izdelka, vzdrževanje naprav in delovanje celotnega
proizvodnega procesa (elektro – komponente, kemikalije, embalaža…, ), vključno s potrošnim
materialom, ki se nanaša predvsem na potrebni pisarniški material v režiji. Iznos materialne
bilance obsegajo proizvodi (gospodinjski aparati), odpadki ter emisije v vodo in zrak.
F Kovine:
Program ravnanja z okoljem za leto 2005 postavlja pod okvirni cilj zmanjšanje odpada
kovinskih materialov glede na porabljeni material: za 5% dekapirane pločevine za 10%
pocinkane pločevine in za 5% aluminija, glede na leto 2004 (Kovač, 2005a).

Preglednica 9.24: Poraba ter preostanek kovinskih surovin v letu 2004
Vrsta surovine
Dekapirana pločevina (+ INOX)
Pocinkana pločevina
Dek. in poc.pločevina in trakovi
Aluminij (profili in pločevina)
SKUPAJ
Jekleni ostružki
Neuporabni polizdelki
Neuporabni izdelki
SKUPAJ

VNOS
(kg)
707.091
908.977
489.866
245.827
2.351.761
/
/
/

PREOSTANEK
kg
%
89.083
12,6
109.774
12,1
215.583
44,0
15.672
6,4
430.112
18,3

Ravnanje

960
3.798
9.446
444.316*

reciklaža
reciklaža
reciklaža
reciklaža

/
/
/

reciklaža
reciklaža
reciklaža
reciklaža

*Vir podatka je podjetje IMP Klima

Vir: Sedej, 2005
Največjo količino odpadkov predstavljajo odpadne kovine, ki jih podjetje uspešno zbira v
ločeno zbrane frakcije ter omogoča njihovo reciklažo (Preglednica 9.28.). K odpadnemu
kovinskemu materialu iz proizvodnih procesov moramo prišteti še odpad zaradi neuporabnih
polizdelkov in izdelkov ter ostanki iz orodjarne. Skupna količina preostanka kovin se razlikuje
od navedene v letnem poročilu zaradi različnih virov evidentiranja (IMP Klima ali prevzemnik
Odpad Pivka). Obdelava dekapirane in pocinkane pločevine in trakov beleži največje nastajanje
preostankov, kar 44 %. Čeprav omenjena surovina ne predstavlja masovno največje vnosa,
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njeni preostanki predstavljajo največjo maso od celotnega kovinskega odpada. Uporaba
osnovne surovine na tem mestu torej še zdaleč ni učinkovita. Bistven problem za navedene
količine izmeta materiala je v sami tržni naravnanosti podjetja. Njihova konkurenčna prednost
je poleg kakovosti in zanesljivosti izdelkov, visoka stopnja prilagodljivosti kupcu. To v
proizvodnji pomeni veliko nestandarnih izdelkov, nestandardnih mer, pogosto menjavo
materialov. Posledica tega je neučinkovita in neoptimalna izraba surovine, česar posledica je
nastajanje odpada oz. ostankov.
Rešitev »na koncu cevi« je ponovna uporaba oz. reciklaža odpadnega kovinskega materiala.
Ves nastali preostanek kovinskih materialov v podjetju se odpelje na reciklažo. Bistveno za
reciklažo sekundarnih kovinskih surovin je njihovo izvorno ločevanje. V ta namen je po
posameznih proizvodnih oddelkih nameščeno 17 zabojnikov (Vencelj, Kovač, 2003). Ločeno
zbrane frakcije se odvaža in hrani v večjih zabojnikih v pokritem skladišču odpadkov. Nato
odpadni kovinski material prevzame pooblaščeni odjemalec Odpad Pivka. V končni fazi ta
material v večji meri uporabijo livarne kot sekundarno surovino, ki s ponovno proizvodnjo
sklenejo snovni krog kovinskih surovin.
F Prašna in vodotopna barva:
Uporaba prašne barve v procesu lakiranja in zaščite končnih izdelkov znaša kar 96 % v
primerjavi z vodotopno barvo. Zato je toliko bolj smiseln nadzor učinkovitosti porabe prašne
barve (Kovač, 1999a). Program ravnanja z okoljem podjetja IMP Klima za leto 2005 postavlja
pod okvirni cilj zmanjšanje odpada prašne barve s ciljem odstotek odpada vsaj obdržati na ravni
iz leta 2004 (Kovač, 2005a).

Preglednica 9.25: Poraba ter odpad prašne barve v letu 2004
Vrsta surovine
Prašna barva

VNOS
(kg)
49.553

ODPAD
kg
%
15.675
31,6

Ravnanje
sežig

Vir: Sedej, 2005
Pri uporabi prašne barve v proizvodnem procesu lakiranja izdelkov je v letu 2004 znašal delež
odpada barve kar 30 % (podobno tudi v letu 2000) (Sedej, 2005). Odpadno prašno barvo
delavci v lakirnici zbirajo v prazno embalažo od prašne barve ali direktno v sode. Vreče se nato
zloži v kovinske sode s pokrovom. Ko so sodi polni, se jih zapre in skladišči na ustreznem
mestu v podjetju. Odpadno barvo odpelje v skladu z zakonom pooblaščeni odstranjevalec
odpadkov, ki jo posreduje v tujino na sežig (Kovač, 1999a).
Odpadna vodotopna barva nastane v proizvodnji pri čiščenju potopne kadi. Barva, ki se odceja
od izdelkov, se delno vrača v kad, majhen del pa se strdi in ostane kot odpadek. Delavci v
lakirnici zberejo odpadno barvo v prazno embalažo od vodotopne barve ali v odprte sode s
pokrovom. Ko so sodi polni, se jih zapre in skladišči na ustreznem mestu v podjetju. Odpadno
barvo odpelje v skladu z zakonom pooblaščeni odstranjevalec odpadkov (Kovač, 1999a).
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Posebno ravnanje se nanaša na ostanke barve na obešalih za transport izdelkov v proizvodni
liniji lakiranja. Obešala se po določenem številu nanosov barve zbere v zaboje in odpelje k
pooblaščenemu izvajalcu, ki vrši obžiganje obešal. Tako zagotovijo ponovno uporabo obešal v
proizvodnem procesu (Kovač, 1999a).

9.2.3.2.

Nastajanje odpadkov

Preglednica 9.26: Odpadki, nastali v podjetju leta 2004
Klasif. št.
odpadka
7
07 06 04
8
08 01 11
08 01 99
08 02 01
08 03 17
11
11 01 08
12
12 01 01
12 01 02
12 01 04
13
13 01 05
13 01 10
15
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 10
15 02 02
16
16 01 07
16 02 14
16 06 01
16 06 04
17

VRSTA ODPADKA
ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV
Druga organska topila in mešanica topil*
ODPADKI PRI PROIZVODNJI, PRIPRAVI, DOBAVI IN UPORABI
PREMAZOV (BARV, LAKOV,EMAJLOV), LEPIL, TESNILNIH MAS IN
TISKARSKIH BARV
Odpadne barve, ki vsebujejo nevarne snovi*
Drugi tovrstni odpadki
Odpadni praškasti premazi (barve v prahu)
Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi*
ODPADKI IZ KEMIČNE OBDELAVE POVRŠIN, POVRŠINSKE ZAŠČITE
KOVIN IN DRUGIH MATERIALOV TER IZ HIDROMETALURGIJE
BARVNIH KOVIN
Mulji iz fosfatiranja*
ODPADKI IZ POSTOPKOV OBLIKOVANJA IN POVRŠINSKE
OBDELAVE KOVIN IN PLASTIKE
Opilki in ostružki železa
Drugi delci železa
Drugi delci barvnih kovin
ODPADNA OLJA (RAZEN JEDILNIH OLJ IN TISTIH, KI SO ZAJETI V
05, 12 IN 19)
Neklorirane emulzije*
Neklorirana hidravlična olja na osnovi mineralnih olj*
ODPADNA EMBALAŽA, ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA
SREDSTVA IN ZAŠČITNE OBLEKE, KI NISO NAVEDENI DRUGJE
Papirna in kartonska embalaža
Plastična embalaža
Lesena embalaža
Embalaža, ki je onesnažena z ostanki nevarnih snovi*
Absorbenti, čistilna sredstva, oljne kape, onesnažena z nevarnimi snovmi.*
ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE V SEZNAMU
Oljni filtri*
Zavržena oprema, ki ni zajeta v 160209, 160213
Svinčeve baterije*
Alkalne baterije brez Hg
GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI PRI RUŠENJU OBJEKTOV
(VKLJUČNO Z IZKOPANO ZEMLJINO Z ONESNAŽENIH KRAJEV)
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Masa
(kg)
290

310
615
15.675
80

1.000
14.020
527.500
14.942
127
801
8.000
1.000
15.000
270
612
31
230
1.100
47
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Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran*
ODPADKI IZ NAPRAV ZA OBDELAVO ODPADKOV, NAPRAV ZA
ČIŠČENJE ODPADNE VODE IN OBJEKTOV ZA OSKRBO PITNE IN
TEHNOLOŠKE VODE
Iztrošene smole ionskih izmenjevalcev*
KOMUNALNI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ
INDUSTRIJE, OBRTI IN STORITVENIH DEJAVNOSTI, VKLJUČNO Z
LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI
Mešani komunalni odpadki
SKUPAJ

10

46

57.000
658.706

*nevarni odpadek

Vir: Kovač, 2005b

Graf 9.29: Struktura nastalih odpadkov v letu 2004 (vključeni le odpadki do > 0,1 %)

1,22% 0,17% 0,15%
0,15%
2,14%
2,28%
0,12%
2,29%
2,39%

Drugi delci železa
Mešani komunalni odpadki
Odpadni praškasti premazi (barve v prahu)
Lesena embalaža

8,69%

Drugi delci barvnih kovin
Opilki in ostružki železa
Papirna in kartonska embalaža
Svinčeve baterije*
mulji iz fosfatiranja*
80,41%

Neklorirana hidravlična olja na osnovi mineralnih olj*
Plastična embalaža

nenevarni
odpadki
99%
nevarni
odpadki
1%

*nevarni odpadki

Vir: Kovač, 2005b
V letu 2004 je v podjetju IMP Klima nastalo 658,7 ton vseh odpadkov (Preglednica 9.26.).
Seznam nastalih odpadkov, dopolnjen s klasifikacijsko številko odpadka nam poda informacijo
o proizvodnih procesih, kjer nastajajo ti odpadki (Klasifikacijski seznam…, 2001). Kot lahko
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vidimo nastajajo največje količine odpadkov iz osnovne dejavnosti podjetja IMP Klima, ki se
uvršča v kovinsko predelovalno industrijo. Največ odpada (556,4 ton oz. 84,5 %) prispeva
temeljni proizvodni proces: mehanska obdelava kovin ter površinska obdelava kovin.
Poglavitni vir odpadkov izvira iz vnosa osnovne surovine: pločevina in aluminij, pri čemer
nastajajo sekundarne kovinske surovine, ki se reciklirajo. Drugo največjo količino odpadkov
predstavljajo mešani komunalni odpadki (75,0 ton oz. 8,6 %). Pomembna količina odpadkov
nastaja pri drugem temeljnem proizvodnem procesu, to je lakiranje izdelkov. V večji meri (96
%) vstopa v proces prašna barva, ki predstavlja na tem področju tudi ustrezen delež odpada.
Preostalo se uporablja vodotopno barvo (4 %), ki predstavlja ustrezno majhen delež odpada.
Skupno znaša odpad pri uporabi barv in lakov 16,6 ton oz. 2,5 % vsega odpada v letu 2004.
Večje količine odpadnega materiala predstavlja tudi ločeno zbrana embalaža (lesena, papirna in
kartonska), ki nastaja pri nabavi surovin in pomožnega materiala. Skupne količine odpadne
embalaže znašajo 24,2 tone oz. 3,7 %. Preostali odpad (0,5 %) organizacije IMP Klima se
navezuje na vzdrževanje strojev in naprav ter voznega parka, predobdelavo izdelkov za
lakiranje (pranje: pralna sredstva, razredčila, topila…), pripravo vode ter čiščenje odpadne vode
pri pranju izdelkov (mulj, ki vsebuje kovine, ionski izmenjevalci), režijsko delo (tiskarski
tonerji, strojna oprema).
Nevarni odpadki: Največje količine nevarnih odpadkov predstavljajo svinčeve baterije, mulj,
ki nastaja pri čiščenju odpadnih tehnoloških vod ter hidravlična olja. Masovno celotna količina
nevarnih odpadkov ne predstavlja velikih količin, vendar pri nevarnih odpadkih masa tudi ni
ključni podatek, pomembnejša je njihova kakovostna sestava ter možnost predelave oz. način
odstranitve. V določenih primerih ravnanja z nevarnimi odpadki je vzpostavljena ugodna
rešitev reciklaže in ponovne uporabe nevarnih snovi, kar velja za največji del nevarnih
odpadkov (npr. mulji iz fosfatiranja v OPTE, svinčeve baterije v TAB Mežica, računalniška
oprema v Loti Škoberne Tolmin).
Glede na vzrok nastajanja odpadkov lahko odpadke razvrstimo (Graedel, 1995, str. 206):
− ostanki iz proizvodnih procesov,
− ostanki proizvodov (od odpadnih snovi s strani procesov se razlikujejo v tem, da ostanki
proizvodov predstavljajo surovine, ki so namenjene temu, da bodo vključene v prodajni
izdelek),
− odpadna embalaža,
− mešani odpadki
Tovrstna delitev je pomembno orodje pri izvornem zmanjševanju količin odpadkov v podjetju.
Na eni strani se tako lahko osredotočimo na drugačne tehnologije v proizvodnji, uporabo
učinkovitejših strojev in naprav. Na drugi strani lahko zmanjševanje odpada upoštevamo pri
samem načrtovanju in razvoju izdelka. Pomemben vir odpadkov je nabava surovin, ki pomeni
vnos embalaže ter lastna proizvodnja embalaže in embaliranje.
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Preglednica 9.27: Viri nastajanja odpadkov v IMP Klimi (2004)

Vrsta odpadka
Drugi delci železa
Mešani komunalni odpadki
Odpadni praškasti premazi (barve v prahu)
Lesena embalaža
Drugi delci barvnih kovin
Opilki in ostružki železa
Papirna in kartonska embalaža
Svinčeve baterije*
Mulji iz fosfatiranja*
Neklorirana hidravlična olja na osnovi mineralnih olj*
Plastična embalaža
Drugi tovrstni odpadki (barve, laki)
Absorbenti, čistilna sredstva, oljne kape, onesnažene z
nevarnimi snovmi*
Odpadne barve, ki vsebujejo nevarne snovi*
Druga organska topila in mešanica topil*
Embalaža, ki je onesnažena z ostanki nevarnih snovi*
Zavržena oprema, ki ni zajeta v 160209, 160213
Neklorirane emulzije*
Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi*
Alkalne baterije brez Hg
Iztrošene smole ionskih izmeljevalcev*
Oljni filtri*
Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran*
SKUPAJ
* nevarni odpadki

Ostanki
proizvodnih
procesov

Ostanki
proizvodov

Odpadna
embalaža

Mešani odpadki

527.500**
57.000
15.675
15.000
14.942
14.020
8.000
1.100
1.000
801
1.000
615
612
310
290
270
230
127
80
47
46
31
10
4.989

Vir: Kovač, 2005b
110

572.447

24.270

57.000

Mojca Poženel

9.2.3.3.

Okoljevarstvena presoja snovno – energetskih tokov

Ravnanje z odpadki

»Odpadki so snovi in predmeti, ki jih imetnik ne more ali ne želi uporabiti in se jih hoče znebiti.«
(Lah, 2002a, str. 132). Ena od pomembnejših načel industrijske ekologije je, da po vzoru
biološkega sistema zavrača pojem odpadkov. Narava ničesar ne zavrže, temveč ves material
ponovno, pogosto zelo učinkovito, uporabi. Izogiba se pridobivanju svežih naravnih zalog, ker je
to drago z vidika porabe energije in virov. Tudi v industrijskem ekosistemu je zavreči surovine,
ki smo jih z visokimi stroški pridobili iz narave, zelo nespametno. Za materiale in izdelke, ki niso
več v rabi, je primernejši izraz ostanki in odpadni material. Tako opredelimo material, ki ga
gospodarstvo ni sposobno učinkovito uporabiti oz. je ob razpoložljivi tehnologiji primeren za
recikliranje in ponovno uporabo (Slabe, 1996, 24). Bistveno je, da tega materiala ne odstranimo
dokončno iz gospodarske aktivnosti, torej ga ne odložimo na deponijo ali sežgemo. Najbolj
primerna oblika ravnanja z odpadki se prične že na samem začetku vstopa surovin v proizvodni
proces, kjer moramo oblikovati ustrezno tehnologijo oz. uporabljati takšne materiale, da bo
nastajalo čim manj odpadnih snovi. Na drugem mestu je potrebno omogočiti ponovno uporabo
odpadnega materiala in šele na koncu zagotoviti okoljsko ustrezno odlaganje. Za zmanjševanje
količin odpadkov in njihovo ponovno uporabo je zelo pomembno razvrščanje, ki se lahko opravi
na izvoru ali na samem odlagališču odpadka. Temeljno načelo gospodarnega ravnanja z odpadki
je, da se iz celotnega masnega toka odpadkov izločijo vsi odpadki, ki se jih da snovno ali
energetsko predelati. Z izločanjem koristnih in nevarnih odpadkov na izvoru želimo zmanjšati
količine odloženih odpadkov, zmanjšati obremenjenost odlagališč, koristne odpadke pa uporabiti
kot surovine za nove proizvode in na ta način ohranjati omejene naravne vire (Plut, 1995, str. 53).
Gledano dolgoročno je edina primerna rešitev problematike odpadkov posnemanje kroženja snovi
v naravnih ekosistemih (Plut, 1995, str. 55).
Program ravnanja z okoljem IMP Klime za leto 2005 postavlja pod okvirni cilj izboljšanje
sortiranja odpadkov iz proizvodnje na izvoru s ciljem dosledneje sortirati komunalne odpadke in
odpadno embalažo že v oddelku proizvodnje (Kovač, 2005a).

Preglednica 9.28: Ravnanje z odpadki, nastalimi v letu 2004
Vrsta odpadka
Drugi delci železa
Mešani komunalni odpadki
Odpadni praškasti premazi (barve v prahu)
Lesena embalaža
Drugi delci barvnih kovin
Opilki in ostružki železa
Papirna in kartonska embalaža
Svinčeve baterije*
Mulji iz fosfatiranja*
Neklorirana hidravlična olja na osnovi mineralnih olj*
Plastična embalaža
Drugi tovrstni odpadki (barve, laki)
Absorbenti, čistil. sredstva, oljne kape, onesnaž. z nevar. snovmi*
Odpadne barve, ki vsebujejo nevarne snovi*
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Masa (kg)
527.500**
57.000
15.675
15.000
14.942
14.020
8.000
1.100
1.000
801
1.000
615
612
310

Ravnanje
R4
D5
D9
R1
R4
R4
R4
R4
stranski proizvod
R1
R4
D10
D10
R2
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Druga organska topila in mešanica topil*
Embalaža, ki je onesnažena z ostanki nevarnih snovi*
Zavržena oprema, ki ni zajeta v 160209, 160213
Neklorirane emulzije*
Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi*
Alkalne baterije brez Hg
Iztrošene smole ionskih izmenjevalcev*
Oljni filtri*
Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran*
SKUPAJ

290
270
230
127
80
47
46
31
10
658.706

R2
R5, R3
R4
D10
vrnitev
dobavitelju
? (izvoz)
D10
R5, R3
D10

*nevarni odpadki
** Vir podatkov o količini je prevzemnik Odpad Pivka

Vir: Kovač, 2005b
Postopki ravnanja z odpadki so opredeljeni s kodami R in D, ki so tudi del Baselske konvencije o
nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja. Postopek
predelave je označen z R kodo, ki izvira iz začetnic angleških besed za ponovno uporabo snovi
(Recovery, Regeneration, Recycling). Postopek odstranjevanja odpadkov je opredeljen z D
kodo, ki ravno tako izvira iz začetnice angleške besede za odstranjevanje (Disposal) (Ravnanje
z…, 2000). Podrobnejša obrazložitev ravnanja z odpadki je navedena v Prilogi 3. Navedeni
postopki predelave in odstranjevanja odpadnih materialov se nanašajo na obstoječa ravnanja z
odpadnim materiali, ki so registrirana s strani slovenskih podjetij. Na spletni strani Gospodarske
zbornice Slovenije je namreč dostopen ažuren katalog s podjetji, ki so registrirana kot
pooblaščeni predelovalci, zbiralci, odstranjevalci, posredniki, prevozniki, sežigalci odpadkov
(GZS, 2006).
Problematiko ravnanja z odpadki podjetje rešuje z vključevanjem v organiziran odvoz z zbiralci
in predelovalci različnih vrst odpadnih materialov (Komunala d.o.o., Ekol do.o., Kemis d.o.o,
Alpos Ekološka peč d.o.o., Srebrni loti Renato Škoberne s.p., Odpad d.o.o., TAB d.d. Mežica).
Med njimi so nekateri predelovalci odpadkov, nekateri pa zbrane odpadke posredujejo v
predelavo drugim. Podjetje je dolžno dokazovati sledljivost poti odpadkov, kar mu zagotavlja
priprava Evidenčnega lista o ravnanju z odpadki (Priloga 1). Vsaka pošiljka odpadkov je namreč
opremljena z Evidenčnim listom o ravnanju z odpadki, ki ga potrdi pooblaščeni prevzemnik
odpada. Podjetje mora pripraviti tudi letne evidence o količinah in vrstah nastalih odpadkov, pri
čemer je velik poudarek na zaključenem krogu nastalih odpadkov in trendu izvornega
zmanjševanja (Ponovna uporaba…, 2006). Podjetje ne predeluje nobene vrste odpadka samo,
njegova naloga se nanaša na čim večje izvorno ločevanje ter ustrezno skladiščenje do odvoza
odpada. Izjema je lesena embalaža (predvsem palete in leseni zaboji), ki jo podjetje delno vrača
dobaviteljem, preostalo prevzamejo zaposleni za energetsko izrabo (ogrevanje).
Kljub temu je zavezanost podjetja glede ravnanja z odpadki vse dokler odpadek, ki ga ustvari, ni
uničen oz. okoljsko ustrezno odložen ali ponovno uporabljen. Iz te odgovornosti izhaja interes
podjetja, da spremlja in obvladuje vrsto odpada, ki ga ustvari. Ne samo v smislu, da proizvaja čim
manj nevarnih odpadkov, kar je nedvomno prioriteta, ampak da na drugem mestu proizvaja
takšen odpadni material, ki ga je mogoče ponovno uporabiti kot sekundarno surovino. Morebiti
neposredno v lastnem proizvodnem procesu ali v proizvodnem procesu drugega podjetja. Na ta
način se zmanjša poraba primarnih surovin ter poraba energije za pridobivanje le-teh. Na drugem
koncu se zmanjša količina končnih odpadkov, ki jih odložimo na deponijo.
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Zato je smiselna razvrstitev odpadkov po spodaj navedenih kategorijah (Preglednica 9.29.). Pri
tem je seveda cilj, da se čim večji delež odpada uvršča v sekundarne surovine in da se čim manj
odpada odloži na deponijo ter da nastaja čim manj nevarnih odpadkov.

Preglednica 9.29: Razvrstitev odpadnih materialov glede na način ravnanja
Vrsta odpadnega materiala
Kovinske sekundarne surovine
Nekovinske sekundarne
surovine
Deponirani odpadki
SKUPAJ

Masa (kg)

Delež vseh odpadkov
(%)

556.462

84,5

28.159

4,3

74.085
658.706

11,2
100,0

Vir: Kovač, 2005b
Kovinske sekundarne surovine: Zaradi same proizvodne naravnanosti nastajajo v podjetju
največje količine kovinskih sekundarnih surovin (84 % vsega odpada), ki se reciklirajo pri
pooblaščenih predelovalcih.
Nekovinske sekundarne surovine: V največji meri sestojijo iz ločeno zbranih frakcij papirja in
lepenke, plastike ter lesa, ki se ravno tako reciklirajo. Količina zbranih sekundarnih surovin se
neposredno navezuje na količino deponiranih odpadkov.
Deponirani odpadki: Med deponirane odpadke ravno tako prištevamo odpadke, ki gredo na
sežig, saj je to le druga oblika končne odstranitve odpadka. Pri tem se njihova koristnost uporabe
nanaša le na energetsko izrabo. Podobno bi lahko obravnavali pridobivanje metana na deponijah.
Največja količina deponiranih odpadkov predstavljajo mešani komunalni odpadki. Kot večkrat
izpostavljeno, podjetje lahko zmanjša njihovo maso s povečanjem ločevanja materialov kot so
plastika, papir in lepenka ter les. Na ta način bi lahko privarčevali stroške povezane s taksiranjem
odloženih odpadkov. Ključen dejavnik uspeha na tem področju je lastna osveščenost podjetja oz.
osveščenost in informiranje zaposlenih.
Kot lahko vidimo se kar 88,8 % zbranih odpadnih materialov v podjetju snovno ali energetsko
ponovno uporabi. Ob upoštevanju, da reciklaža odpadnih materialov ne poteka v podjetju IMP
Klima, lahko trdimo, da znaša delež reciklaže ob sodelovanju z drugimi podjetji 88, 8 %. Ta
podatek kaže na uspešno oblikovan sistem zaključenega krogotoka snovi v celotnem
industrijskem sistemu. Le 11 % odpadkov podjetja se odloži na deponijo oz. gre na sežig brez
energetske ali snovne izrabe. Največji delež med njimi predstavljajo mešani komunalni odpadki,
ki se odložijo na občinsko odlagališče komunalnih odpadkov Raskovec v Idriji.
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Embalaža

Embalaža je narejena iz kakovostnih surovin, ki jih lahko s predelavo pripravimo za ponovno
uporabo. Tako prihranimo naravne vire surovin, v večini primerov pa je predelava tudi manj
energetsko potratna kot pridobivanje primarne surovine, zato s predelavo in reciklažo prihranimo
energijo. Odpadna embalaža predstavlja velik delež odpadkov, ki konča na deponiji (komunalnih)
nenevarnih odpadkov. Ta del lahko precej zmanjšamo z izločevanjem odpadne embalaže. Tako se
podaljša življenjska doba deponij (Slopak, 2006).
Cilj je zmanjševanje količin embalaže, preprečevanje nastajanja odpadne embalaže, povečanje
deleža reciklirane oziroma predelane odpadne embalaže (Operativni program…, 2002).
Poglavje zajema ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, vključno z ukrepi glede
preprečevanja nastajanja odpadne embalaže, spodbujanja sistema ponovne uporabe embalaže in
ukrepov glede recikliranja in predelave odpadne embalaže.
V podjetju nastopata dve obliki embalaže. Prva je embalaža, ki vstopa v industrijski sistem z
nabavo surovin in pomožnega materiala. Druga pa je embalaža, ki jo podjetje oddaja na trg s
prodajo izdelkov. Družba IMP Klima je odgovorna za obe obliki embalaže. Glede na mesto
nastanka se odpadna embalaža podjetja uvršča v embalažo, ki ni komunalni odpadek.
Izvajanje ključnih zahtev s področja ravnanja z embalažo in odpadno embalažo vključuje
naslednje vsebinske sklope (Operativni program…, 2002):
− zmanjševanje količin embalaže in preprečevanje nastajanja odpadne embalaže;
− vzpostavitev in delovanje sistema ravnanja z odpadno embalažo;
− doseganje deležev recikliranja in predelave odpadne embalaže po posameznih vrstah
materialov;
− vzpostavitev in delovanje sistema vračljive embalaže;
− upoštevanje standardov izdanih v podporo izvajanju zahtev na področju ravnanja z embalažo
in odpadno embalažo;
− vključevanje ciljnih javnosti, zainteresiranih strank (dobavitelji, kupci);
− vzpostavitev in delovanje informacijskega sistema in sistema poročanja;
− spremljanje in nadzor.
F Sistem ravnanja z embalažo:
Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo je v podjetju tesno povezano z izvornim ločevanjem
odpadnih materialov ter oblikovanjem krožnih snovnih tokov. Obenem se količina zbranih
ločenih frakcij odraža na manjši količini zbranih mešanih komunalnih odpadkih. Kar pomeni, da
se s povečanim ločenim zbiranjem različnih odpadnih materialov veča odstotek reciklaže pri
ravnanju z odpadki ter manjša odstotek odloženih odpadkov na deponijah.
Sistem ravnanja z odpadno embalažo je na osnovi Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo (v nadaljevanju Pravilnik) (Ur. list RS, št. 104/00 in 12/02) oblikovan za celotno
državo. Od leta 2005 je sistem ravnanja z embalažo v podjetju IMP Klima skladen s Pravilnikom.
Ključen ekonomski instrument za pospeševanje doseganja zahtevanih ciljev na področju ravnanja
z embalažo in odpadno embalažo je upoštevanje načela »onesnaževalec plača«. Po Pravilniku
mora podjetje IMP Klima na lastne stroške, samo ali preko registrirane družbe, zagotoviti
zbiranje, prevzem in snovno ali energetsko predelavo, reciklažo ali odstranjevanje po predpisanih
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materialih ločeno zbranih frakcij odpadne embalaže. Svoje obveznosti je podjetje preneslo na
registrirano družbo Slopak, Družba za ravnanje z odpadno embalažo d.o.o. Z njo je v letu 2005
podjetje IMP Klima sklenilo pogodbo o prenosu obveznosti skladno s 15. in 20. členom
Pravilnika (Ur. list RS, št. 104/00). Podjetje IMP Klima je dvojni zavezanec Pravilnika (Ur. list
RS, št. 104/00):
− zavezanec po 15. členu Pravilnika: embaler, uvoznik (odgovoren za ravnanje z embalažo v
katero je embaliran izdelek) odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek in jo odda na
slovenski trg (izhaja iz prodaje izdelkov na slovenski trg);
− zavezanec po 20. členu Pravilnika: končni uporabnik embalaže, ki ni komunalni odpadek
(izhaja iz uvoz surovin in repromateriala).
Slopak ne ravna z odpadno embalažo v celoti sam, z ustreznimi pod-izvajalci ima sklenjene
pogodbe o prevzemanju, zbiranju, predelavi in recikliranju odpadne embalaže. S strani
pooblaščenega podizvajalca ima tako podjetje IMP Klima organiziran brezplačen odvoz ločeno
zbranih frakcij. Zaenkrat se te frakcije nanašajo na plastično in papirno embalažo. Stroške za
opravljeno storitev oz. stroški ravnanja z odpadno embalažo podjetje plačuje v obliki
embalažnine12, ki jo je podjetje IMP Klima kot embaler dolžno plačevati družbi Slopak (Priloga
2). Stroški podjetja so sorazmerni količinam embalaže, ki je bila dana v promet na slovenskem
trgu Odvisni so tudi od vrste materiala in načina ravnanja z odpadno embalažo, t.j recikliranja,
predelave, itd. Podjetje IMP Klima ima pri tem možnost vplivati na stroške za ravnanje z
odpadno embalažo, tako da vpliva na vrsto in količino embalaže, ki jo da v promet (Operativni
program…, 2002).
Sistem celovitega ravnanja z embalažo v podjetju zajema:
− vzpostavitev t.i. ekoloških otokov – zabojnikov za ločeno zbiranje odpadne embalaže
− zbiranje ločenih frakcij odpadne embalaže
− objekti in naprave za skladiščenje in baliranje (stiskanje) ločenih frakcij odpadne embalaže
− osveščanje in seznanjanje zaposlenih
− spremljanje, nadzor, letno poročanje o nastali odpadni embalaži ARSO
F Znak »Zelena pika:«
Znak Zelena pika (»Green dot«) se lahko uporablja le na embalaži izdelkov naročnika, ki je
vključen v sistem za zbiranje in predelavo odpadne embalaže SLOPAK. S podpisom Pogodbe o
prenosu obveznosti ravnanja z odpadno embalažo na družbo Slopak je IMP Klima pridobila
pravico do uporabe predstavljenega znaka v Sloveniji. Podjetje zaenkrat znaka ne uporablja in ga
ne tiska na embalažo. Kar vidim kot neizkoriščenost tržnega potenciala, ki ga ponuja
vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem – ravnanje z odpadno embalažo.

12

Embalažnina je strošek storitev prevzemanja, zbiranja, reciklaže in predelave odpadne embalaže. Višina stroškov
je odvisna od predpisanega deleža za predelavo po posameznih materialih, mesta nastanka ali mesta prevzema
posamezne vrste embalaže, čistosti prevzete embalaže ter gibanja cen na trgu sekundarnih surovin. Na višino cene
pomembno vplivajo tudi stroški transporta (Slopak, 2006).
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Slika 9.5: Označevanje embalaže z "Zeleno piko"

Vir: Slopak, 2006
V skladu s Pravilnikom je podjetje IMP Klima kot zavezanec Pravilnika (uvozniki, proizvajalci,
embalerji, trgovci) dolžno izdelati in posredovati letna poročila MOP/ARSO. Letno poročilo
obsega letno količino embalaže, ki je bila dana v promet, ter nastale letne količine odpadne
embalaže in v okviru te količine reciklirane oziroma predelane odpadne embalaže (Operativni
program…, 2002).
F Nastajanje embalaže in odpadne embalaže:
Podjetje po 20. členu Pravilnika kot končni uporabnik embalažo, ki vstopi v podjetje, ločeno
zbira v frakcije: papirna in kartonska embalaža ter plastična embalaža. Mesečno zberejo okoli
774 kg papirne in kartonske embalaže ter 94 kg plastične embalaže. Zbrane frakcije sami zbirajo
in stisnejo (zabojnik, baliranje, skladiščenje) na čim manjši volumen, nato pa sekundarno
surovino prevzame pooblaščeni odjemalec, ki jo preda v reciklažo. Dokazilo o zbrani in oddani
embalaži predstavlja Evidenčni list o ravnanju z odpadki (Priloga 1), ki ga za podjetje potrdi
pooblaščeni prevzemnik odpadne embalaže (Evidenčni list…, 2005). Zbrano embalažo jim
prevzemnik odpelje zastonj, lahko pa bi jo prodajali. Za embalažo, ki jo zberejo od zavezancev
Slopaka pa jim Slopak plača oz. povrne stroške.

Preglednica 9.30: Količina uvožene embalaže, ki je bila ločeno zbrana po frakcijah v letih
2004 in 2005 (količine so v tonah)

Vrsta materiala

Papir in lepenka
plastika
Les
SKUPAJ

Uvožena embalaža

Vključena v sistem družbe

z blagom

nekomunalna

2004

2005

2004

2005

8
1
15
24

9,29
1,12
27
37,41

8
1
15
24

9,29
1,12
27
37,41

Vir: Letno poročilo…, 2005, 2006
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Podjetje je v letu 2005 kot uvoznik embalaže (nabava surovin in repromateriala) uvozilo skupaj z
blagom 37,41 ton embalaže. To je dejansko količina ločeno zbrane uvožene odpadne embalaže,
ki je vključena v sistem Družbe, ki poskrbi za odvoz in reciklažo. Največjo količino uvožene
predstavlja lesena embalaža. Nekaj te embalaže je vračljive in jo vrnejo dobavitelju, preostanek
prevzamejo večinoma zaposleni in jo uporabijo za ogrevanje.
Na drugi strani mora podjetje po 15. členu Pravilnika predložiti pooblaščeni druži Slopak
predvideno letno količino embalaže (ki ni komunalni odpadek), ki jo bo dalo na slovenski trg (na
slovenski trg odpade okoli 30 % celotne prodaje v podjetju): papir, lepenka, karton, plastični
materiali, (prodajna embalaža PE, transportna embalaža TE), les, kovine, steklo, sestavljeni
materiali. V letu 2005 so dali na slovenski trg tri vrste embalaže: največje količine predstavlja
papir in lepenka, sledi les in nazadnje plastična embalaža (brezbarvna, nepotiskana folija).
Struktura sestave embalaže je ugodna, saj večino predstavlja embalažo, ki je biorazgradljiva oz.
se jo da reciklirati. Tudi v primeru plastične folije je pozitivno to, da je brezbarvna in
nepotiskana, torej ne vsebuje barv, ki lahko obremenjujejo okolje. Ravnanje z embalažo, ki jo
odda podjetje na trg mu pogodbena družba Slopak zaračunava v obliki »embalažnine«. V letu
2005 so se tako stroški na tem področju nanašali na papirno embalažo (skupinska in transportna),
plastično embalažo (skupinska in transportna) ter leseno embalažo.
V primeru, če bi podjetje imelo vzpostavljen sistem vračljive embalaže oz. v primeru uporabe
embalaže z dolgo življenjsko dobo (najmanj 5 let), podjetje zanjo ne bi plačevalo embalažnine
družbi Slopak (Ur. list RS, št. 104/00).

Preglednica 9.31: Količina embalaže, ki je bila dana na slovenski in tuji trg v letih 2004 in
2005 (količine so v tonah)

Vrsta materiala

Proizvedena embalaža

Izvožena
embalaža

Embalaža dana
na trg v Sloveniji

Vključena v sistem
družbe

lastna proizvodnja*

z blagom

z blagom

nekomunalna

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Papir in lepenka

97

97,00

68

67,75

29

29,25

29

29,25

plastika

6

11,00

5

9,59

1

1,41

1

1,41

Les

39

69,00

31

60,87

8

8,13

8

8,13

142
177,00
104
138,21
SKUPAJ
*Lastna proizvodnja embalaže in/ali napolnjene z blagom

38

38,79

38

38,79

Vir: Letno poročilo…, 2005, 2006
Preglednica 9.31. prikazuje letno količino embalaže, ki jo je podjetje IMP Klima dalo na
slovenski in tuji trg s prodajo izdelkov. V letu 2005 je tako kot embaler oddalo na trg 177 ton
embalaže, ki se uvršča med nekomunalne odpadne materiale. Od tega je šlo na slovenski trg
38,79 ton ali 22% vse proizvedene embalaže. Vrsto embalaže sestavljajo v največji meri papir in
lepenka, znatno manj les in plastika. Vso embalažo proizvedejo sami in jo ne nabavijo niti v
tujini, niti doma. Pri proizvodnji embalaže nastajajo tudi odpadni materiali lepenke ter plastične
embalaže. Vsa embalaža, dana na slovenski trg je v okviru družbe Slopak vključena v krožni
sistem reciklaže in pridobivanja sekundarnih surovin družbe.
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Slika 9.6: Snovni pretok embalaže v IMP Klimi (leto 2004)

VNOS

IZNOS
les,
embalaža onesn. z nevarn. snovmi

Nabava

Prodaja izdelkov: 142 t

Papir in lepenka: 8 ton

Papir in lepenka: 97 ton
Plastika: 6 tona

Plastika: 1 tona
Les: 15 ton

24 ton*

Nabava
materiala
(končni
uporabnik)

Les: 39 ton

Prodaja
izdelkov
(embaler)

166 ton
Odpadna embalaža: 24 t
Papir in lepenka: 68 ton

les

Plastika: 5 ton
Les: 31 ton

*Količina uvožene embalaže ne prikazuje celotne mase, ampak le ločeno zbrane frakcije uvožene embalaže

Vir: Letno poročilo…, 2005
Od skupno 142 ton embalaže, ki so jo v letu 2004 dali na trg, so v istem letu ločeno zbrali in
reciklirali le 24 ton oz. 17 % embalaže. Podjetje kot osnovno embalažo uporablja karton – škatle
in folijo (polietilen), ki ju štejemo med sekundarno13 (skupinsko) embalažo. Tovrstna embalaža
nima dolge življenjske dobe, tudi ni primerna za vračljivo embalažo. Po drugo strani pa je ugodna
z vidika reciklaže oz. sekundarne snovne izrabe, s čimer prispevajo k zmanjševanju porabe
primarnih surovin. Na trg so dali največ papirja in lepenke, sledi lesena embalaža (palete) in
plastika (folija). Podjetje ne oddaja na trg embalaže, ki bi bila onesnažena z nevarnimi snovmi.
Sistem vračanja embalaže imajo vzpostavljen le za leseno transportno embalažo14, zaenkrat le z
enim kupcem. V primeru kartona in plastike ta sistem ne pride v poštev zaradi njune enkratne
uporabnosti. Tovrstna embalaža omogoča največjo zaščito blaga ob najmanjši masi porabljene
embalaže, zato kratkoročno ni planov za zamenjavo vrste embaliranja v smislu uporabe embalaže
z dolgo življenjsko dobo ali oblikovanja vračljive embalaže v obliki zabojnikov ipd. Poleg tega
največji delež uporabljene embalaže predstavlja papir in lepenka, ki je v sistemu reciklaže, ravno
tako folija. Pospeševati je potrebno le večjo vračljivost in večkratno uporabo lesenih palet.

13

Sekundarna ali skupinska embalaža: so folije, škatle ali podobni ovoji s sestavnimi deli, ki obdaja ali drži skupaj
večje število osnovnih prodajnih enot istovrstnega ali raznovrstnega blaga, ne glede na to, ali je skupaj z blagom
prodana končnemu uporabniku ali potrošniku, ali je odstranjena na mestu nakupa, in je namenjena razpošiljanju,
skladiščenju, prevozu ter odpremi blaga ali prodaji končnemu uporabniku ali potrošniku in se lahko odstrani od
blaga, ki ga obdaja, ne da bi to spremenilo njegove lastnosti (Ur. list RS, št. 104/00).
14
Terciarna ali transportna embalaža: sodi, zaboji, ročke, vreče, palete, škatle ali druga embalaža s sestavnimi deli,
ki obdaja ali drži skupaj večjo količino osnovnih prodajnih enot blaga v prodajni ali skupinski embalaži in olajša
ravnanje in prevoz blaga ter varuje blago pred poškodbami na poti od proizvajalca do trgovca ali od trgovca do
končnega uporabnika ali potrošnika (Ur. list RS, št. 104/00).
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Na področju uvožene embalaže ločeno zbirajo in reciklirajo papir in lepenko ter plastiko. Z
nabavo materiala uvozijo tudi leseno embalažo ter embalažo z nevarnimi snovmi. Le-ta ni
vključena v sistem družbe Slopak. Z leseno embalažo ravnajo sami. Po večkratni uporabi v
proizvodnji jo po izrabi prevzamejo zaposleni za ogrevanje doma. Del lesene embalaže pa vrnejo
dobavitelju. V primeru embalaže z nevarnimi snovmi ravno tako vso tovrstno embalažo po
dogovoru vrnejo izključno dobavitelju.
Ministrstvo za okolje in prostor bo v letu 2006 predvidoma uvedlo okoljsko dajatev za embalažo.
Višina okoljske dajatve bo odvisna od embalažnega materiala. Zato je za vsak embalažni material
določena enota obremenitve okolja, s kratico EO. Enota je obremenitev okolja, ki jo povzroča
1kg embalaže iz naravnega, neobdelanega lesa po njeni uporabi in je osnova za izračun višine
okoljske dajatve (Slopak, 2006).

Preglednica 9.32: Enote obremenitve okolja za posamezne materiale
Vrsta embalaže
Papir, karton in lepenka
Plastika: polimeri iz etilena
Plastika: polimeri iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov
Plastika iz drugih snovi
Les, palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa
Les, druga lesena embalaža in njeni deli
Kovine: pločevinke in druge oblike embalaže
Steklo
Keramika
Tekstil
Vrečke iz plastike: polimeri iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov

Število
EO/kg
1,5
1,5
10
3
1
2
2
1
1
2
200

Vir: Slopak, 2006
F Zmanjševanje količin embalaže in preprečevanje nastajanja odpadne embalaže:
V zvezi z zmanjševanjem količin embalaže je eden izmed ključnih postopkov zagotavljanje, da je
masa oz. volumen embalažnega materiala v primerjavi z vsebino/proizvodom še minimalno
primerna glede na funkcionalnost proizvoda, varnost in higieno ter sprejemljivost za potrošnika.
V zvezi s preprečevanjem nastajanja odpadne embalaže velja izpostaviti sistem vračljive
embalaže15 ter embalaže z dolgo življenjsko dobo (najmanj 5 let, običajno se odvrže skupaj s
kupljenim blagom). Prednosti dajanja v promet oz. uporabe embalaže z dolgo življenjsko dobo
izhajajo iz Pravilnika, po katerem podjetju zanjo družbi Slopak ni potrebno plačevati
embalažnine (Ur. list RS, št. 104/00).

15

Vračljiva embalaža: embalaža, za katero je zagotovljeno vračanje proti kavciji in je po vsakokratni vrnitvi
namenjena ponovni uporabi (Ur. list RS, št. 104/00)

119

Mojca Poženel

Okoljevarstvena presoja snovno – energetskih tokov

Podjetje uporablja embalažo s kratko življenjsko dobo, lahko rečemo da je primerna le za
enkratno uporabo, to sta karton in lepenka ter folija. Izjema je transportna embalaža – lesene
palete, ki se lahko večkrat uporabijo. Zaenkrat pa imajo le z enim kupcem v tujini vzpostavljen
sistem vračanja lesenih palet. Vendar po Pravilniku omenjena oblika vračljive embalaže ni prava,
ker zanjo ni uvedena kavcija. Zmanjševanje količin odpadne embalaže lahko dosežemo tudi z
ločenim zbiranjem ter recikliranjem embalaže po posameznih vrstah materialov (Operativni
program…, 2002).

9.2.4. Raba nevarnih snovi in ravnanje z nevarnimi odpadki

Preglednica 9.33: Seznam nevarnih odpadkov in ravnanje z njimi
Vrsta odpadka
Svinčeve baterije*
Mulji iz fosfatiranja*
Neklorirana hidravlična olja na osnovi mineralnih olj*
Absorbenti, čistilna sredstva, oljne kape, onesnažene z nevarnimi
snovmi*
Odpadne barve, ki vsebujejo nevarne snovi*
Druga organska topila in mešanica topil*
Embalaža, ki je onesnažena z ostanki nevarnih snovi*
Neklorirane emulzije*
Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi*
Iztrošene smole ionskih izmeljevalcev*
Oljni filtri*
Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran*
SKUPAJ

Masa (kg)
1.100
1.000
801

Ravnanje
R4
stranski proizvod
R1

612

D10

310
290
270
127

R2
R2
R5, R3
D10
vrnitev
dobavitelju
D10
R5, R3
D10

80
46
31
10
4.677

*nevarni odpadki

Vir: Kovač, 2005
Nevarni odpadki nastajajo v največji meri pri površinski obdelavi in zaščiti kovinskih izdelkov ob
uporabi premazov – barv, topil, razredčil (Preglednica 9.26.). Navedeno se nanaša na proizvodni
proces lakiranja, v sklopu le–tega poteka predobdelava (pranje) izdelkov, priprava
demineralizirane vode ter čiščenje odpadne vode na tehnološki čistilni napravi (TČN). Tako
nastajajo pri organskih kemijskih procesih odpadna topila, pri barvanju vodotopna barva ter mulj
iz TČN (Slika 9.7.). Pri pripravi vode za pranje izdelkov nastajajo iztrošene smole ionskih
izmenjevalcev. Podjetje je močno zmanjšalo nastajanje odpadne vodotopne barve s prehodom na
prašno barvo. Pozitivni učinki pa se kažejo tudi pri emisijah v zrak. Podjetje v večji meri
uporablja svinčeve baterije, ki se uvrščajo med nevarne odpadne materiale. Tovrstne baterije se
uspešno reciklira, pri čemer se svinec ponovno povrne v proizvodni proces in tako zaokroži
snovni tok. Naslednja pomembna količina nevarnih odpadkov nastaja v procesu vzdrževanja
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Slika 9.7: Procesna shema snovno - energetskih tokov proizvodne linije lakiranja - NEVARNI ODPADKI
Proizvodna linija – lakiranje/barvanje izdelkov

Surovine: vodotopna barva

UMAKANJE V
VODOTOPNO BARVO

Pomožni materiali: kemikalije
Sveža voda

izdelka

PREDOBDELAVA

končna sestava
izdelka

Trdi odpadki: odpadne
barve in laki

SUŠENJE VLAGE

transport izdelka

transport

SUŠENJE BARVE

Trdi odpadki: iztroš.
smole ionskih
izmenjevalcev

NANOS PRAŠNE
BARVE
Pomožni materiali:
kemikalije

TEH. ČISTILNA
NAPRAVA

Trdi odpadki: mulj
(filtrna pogača)

Vir: Kovač, 1999a
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tehnološkega procesa, npr. vzdrževanje strojev in naprav. Tu nastajajo odpadna hidravlična olja
ter absorbenti, odpadna čistilna sredstva, oljne krpe, onesnažene z nevarnimi snovmi. Med
nevarne odpadne snovi se uvršča tudi embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi. Po dogovoru z
dobavitelji se vsa tovrstna embalaža vrača izključno dobavitelju. Odpadne nevarne snovi pa ne
nastajajo samo v tehnološkem procesu proizvodnje izdelka. Tiskarski tonerji z vsebnostjo
nevarnih snovi so rezultat režijskega dela, torej razvoja in trženja, prodaje izdelka.
9.2.4.1.

PCB

PCB sodijo med obstojna organska onesnaževala; to je med takšne organske snovi, ki imajo
specifične lastnosti: izredno počasen razkroj v naravnih razmerah, sposobnost bioakumuliranja v
živih organizmih, slaba vodotopnost in hlapnost, dolgodobna strupenost oziroma subkronična
toksičnost in možen prenos na velike razdalje iz toplejših območjih v klimatsko pretežno
hladnejša območja. Zato jih uvrščamo med nevarne snovi. Reševanje problematike PCB se
uvršča med pomembnejše strateške cilje prav zaradi zmanjševanja nevarnostnega potenciala
odpadkov na izvoru za naslednje generacije in zaradi zmanjševanja okoljskih tveganj, saj so
posledice nesreč, kot so npr. požari PCB naprav ali razlitja PCB oziroma z njimi kontaminiranih
olj, dolgoročne in v nekem realnem časovnem obdobju praktično nepopravljive. Ključna obveza
podjetja s tega področja je do leta 2010 poskrbeti za končno odstranitev oz. dekontaminacijo
opreme in naprav, ki vsebujejo olja s PCB-ji v koncentracijskem območju več kot 50 mg PCB/kg.
Za opremo in naprave, ki vsebujejo manj kot 500 mg PCB/kg pa je treba do konca leta 2006
izdelati celovit načrt za zbiranje in odstranjevanje (Operativni program odstranjevanja…, 2003).
Količine PCB, ki se jih obravnava, so sestavni deli električnih naprav ali pa so vmesno
skladiščena olja, ki vsebujejo PCB ali so kontaminirana z njim. V IMP Klimi so evidentirane 4
naprave, ki vsebujejo PCB (Preglednica 9.34.). Prvi dve sta kompenzacijski napravi (za
kompenzacijo jalove energije), ki se ob popisu tovrstnih naprav ne uvrščata niti med
transformatorje niti med kondenzatorje. Drugi dve napravi sta transformatorja. Ker so rezultati
meritev v letu 2001 pokazali vsebnost PCB v oljih pod 10 mg/kg, transformatorska olja niso
nevaren odpadek (Gerdin, Svoljšak, 2001).
Drugače je z olji v kompenzacijskih napravah. Koncentracije PCB v teh oljih presegajo 10 %
koncentracijo, zato je potrebno takojšnje ukrepanje v skladu s Pravilnikom o odstranjevanju
polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Ur. list RS, 15/2000). Vsaka izmed
kompenzacijskih naprav vsebuje 8 kondenzatorjev, ki so, proti izteku PCB v okolje, nameščeni v
4 kovinske posode (Lapajne, 2004a). Kompenzacijski napravi sta še vedno vitalni del
električnega omrežja podjetja. Predstavljata potencialno ekološko katastrofo ob morebitnem
razlitju olj, saj sta napravi preobremenjeni! Zato je v Programu ravnanja z okoljem za leto 2005
postavljen okvirni cilj zamenjave kompenzacijskih kondenzatorjev, ki vsebujejo poliklorirane
bifenile (PCB) z okolju prijaznejšimi. Pri tem je izpostavljeno, da je zamenjava nujno potrebna
zaradi nevarnosti uničenja kompenzatorjev s sunki napetosti preko 400 KW ob konicah (Kovač,
2005a). Pripravljen je tudi načrt odstranjevanja odpadnih PCB. Vendar pa podjetje v letu 2005
zamenjave še ni izvedlo, prav tako ne do aprila 2006. V skrajnem primeru bosta napravi
zamenjani in odstranjeni do leta 2010. Na tem mestu lahko trdimo, da podjetje ravna
neodgovorno, saj obstaja potencialna nevarnost ekološke nesreče.
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Preglednica 9.34: Naprave v IMP Klimi, ki vsebujejo PCB (stanje: april, 2006)
Vrsta naprave
Število naprav
V uporabi od:
Masa tekočine v napravi (kg)
Vsebnost PCB v tekočini
Vrsta odpadka
Potrebno takojšnje ukrepanje

kompenzacijska naprava
2
1979
66
> 10%
Nevaren odpadek
DA

transformator
2
1977, 1977
585 kg
< 0,005% (1,0 in < 1 mg/kg)
Nenevaren odpadek
NE

Vir: Lapajne, 2004b
F Ravnanje s PCB odpadki:
PCB uvrščamo med nevarne kemikalije, dokler so v normalni tehnološki uporabi, po izključitvi
transformatorja ali kondenzatorja iz uporabe pa dobimo nevarni odpadek. Osnovni pristop pri
ravnanju s PCB odpadki (izrabljena PCB olja, kontaminirani materiali po postopku
dekontaminacije ali razgradnje, kontaminirani materiali ob razlitjih), je bistveno drugačen kot pri
ravnanju z drugimi odpadki, pri katerih imata snovna ali energetska izraba prednost pred
katerokoli obliko končne oskrbe. Ker je globalni cilj opuščanja PCB v celoti, možnih oblik
snovne izrabe ni potrebno upoštevati. Ker Slovenija nima lastnih kapacitet za končno oskrbo PCB
odpadkov, je edina okolju primerna odstranitev izvoz v ustrezne objekte v tujini. V Sloveniji je
trenutno (2002) registriranih 5 zbiralcev in izvoznikov PCB: C&G, d.o.o., Ljubljana, Eko-Les,
d.o.o., Ptuj, Kemis, d.o.o., Radomlje, Indaver Servisi, d.o.o., Ljubljana, in UMT d.o.o, Ljubljana.
Po podatkih (začetek 2002) je v Sloveniji registriran en izvajalec za dekontaminacijo naprav,
predmetov, materiala in tekočin, ki vsebujejo PCB, in sicer C&G, d.o.o., Ljubljana. Pri imetniku
PCB naprave je mogoče izvesti kompletno demontažo, to je izčrpanje PCB olja in demontažo
kontaminiranega transformatorskega ali kondenzatorskega ohišja, in oba dela pripraviti za
transport v posebnem skladišču z dovoljenjem za manipuliranje in skladiščenje nevarnih snovi.
Možna je tudi demontaža in izvoz kompletne naprave. Glede končne oskrbe v tujini obstaja več
načinov (odstranitve) PCB odpadkov, in sicer sežig tekočih PCB olj in zdrobljenih
kontaminiranih trdnih delov (Francija, Anglija), sežig tekočih PCB olj in trajno podzemno
skladiščenje trdnih delov v slojih suhih kamnin (opuščeni solni rudniki v Nemčiji) ali trajno
skladiščenje PCB odpadkov na posebnih odlagališčih (Kanada, Nemčija) (Operativni program
odstranjevanja…, 2003).
Poleg večjih naprav, ki vsebujejo PCB, so v podjetju še naprave z manjšimi količinami PCB, t.j.
pod 5 dm3, ki so običajno bolj razpršene po prostoru in so pogosto sestavni deli predmetov
splošne rabe (razpršeni viri PCB). To so mali kondenzatorji starejših elektronskih naprav: stari
računalniki, fluorescentne svetilke, električni regulatorji. Ker so v njih izredno majhne količine,
zanje ni izdelanega plana odstranjevanja (Lampe, 2005b).
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Preprečevanje nastajanja nevarnih odpadkov

Po rekonstrukciji lakirne tehnologije ne nastajajo več odpadne barve z nehalogeniranimi
organskimi topili, mulji odpadnih barv s halogeniranimi topili ter halogenirana topila in mešanice
topil (Vencelj, 1999). Preprečevanje nastajanja nevarnih odpadkov so dosegli z zamenjavo
okoljsko ustreznejših vodotopnih barv, ki imajo za polovico manjšo vsebnost organskih topil.
Lakiranje izdelkov danes v 96 odstotkih poteka s prašno barvo, ki zopet nima halogeniranih topil.
Za razmaščevanje ne uporabljajo več organskih topil ampak okoljsko ustreznejše površinsko
aktivne snovi. Nekdaj so bili v podjetju prisotni haloni v gasilnih aparatih. Vsi gasilni aparati so
bili zamenjani z okoljsko ustreznejšimi, kjer je gasilno sredstvo prah, CO2 ali pena. Tudi kopirni
stroji so nekdaj uporabljali amoniak, ki ga je danes zamenjal okoljsko ustreznejši prah (Kovač,
2006).

9.2.5. Raba snovi in emisije v zrak
Spremembe v ozračju zaradi rabe materialov, snovi v industrijski aktivnosti se v večji meri
nanašajo na (Plut, 1995, str. 34):
−
−
−
−

spremembe v gostoti naravnih sestavin plinov v spodnji plasti ozračja,
spremembe v količini vodnih hlapov troposfere in stratosfere,
vnašanje drobnih trdih delcev v spodnje ozračje,
vnašanje plinov, ki jih navadno ni v neonesnaženem ozračju.

9.2.5.1.

Emisije v zrak iz tehnoloških procesov

Poleg emisij v zrak iz dimnih plinov ob uporabi energentov, so v IMP Klimi evidentirane še
emisije v zrak iz ventilacijskih odvodov, ki so posledica rabe različnih snovi pri tehnoloških
procesih.
Glede na značilnosti vira emisije je v izstopnem zraku za pričakovati naslednje emisije škodljivih
snovi iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ivanovski, 2004):
− prah
− prah – trdni delci nosilca barve
− dimni plini
− organske snovi – hlapne organske snovi
Izpusti v zrak ob uporabi snovi izhajajo iz tehnoloških procesov v proizvodni hali in lakirnici.
Emisijske izpuhi so locirani na strehi in stenah objekta (Ivanovski, Godler, 2004). V proizvodni
hali je vir emisij varjenje, tu se nahajata dva odvoda. Na tem mestu so predvidene emisije
naslednjih škodljivih snovi: prah, dušikovi oksidi in ogljikov monoksid. V lakirnici je vir emisij v
zrak razmaščevanje in fosfatiranje izdelkov, sušenje vode po pranju izdelkov, umiranje izdelkov,
sušenje vodotopne barve in polimerizacija prašne barve. Na proizvodni proces v lakirnici se
navezuje 10 ventilacijskih odvodov, pri čemer se predpostavlja naslednje emisije škodljivih
snovi: prah, 2-butanon (III nev. skupina), toluen (III nev. skupina), ksilen (II nev. skupina),
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hlapne organske spojine (TOC), hlapne organske spojine (VOC II + III), epiklorehidrin (I nev.
skupina), fosfati - izraženi kot (PO42-) ter dušikovi oksidi in ogljikov monoksid. En ventilacijski
odvod se nanaša na emisije iz čistilne naprave za vodo, uporabljeno v lakirnici, pri čemer je
poglavitni postopek priprava kislin in lugov (Ivanovski, Godler, 2004).
Preglednica 9.35: Tehnološki procesi kot vir emisij v zrak
Odvod

V2

Vir emisije
Lokacija
Merjene emisije
Proizvodna hala – tehnološka obdelava izdelkov (odpraševanje varilnih mest)
Ventilacijski odvod varilnih mest
(pocinkana pločevina)
proizvodnja prah, dušikovi oksidi ogljikov monoksid

V3

Ventilacijski odvod varilnih mest
(pocinkana pločevina).

proizvodnja

prah, dušikovi oksidi ogljikov monoksid

Lakirnica
L1
L2

Odvod lakirne kabine za
potapljanje
Odvod lakirne kabine za
potapljanje – sušilni tunel

lakirnica

prah, 2-butanon toluen, ksilen, hlapne
organske spojine (TOC)
prah, 2-butanon toluen, ksilen, hlapne
organske spojine (TOC)
prah, 2-butanon toluen, ksilen, hlapne
organske spojine (VOC (II+III))
prah, 2-butanon toluen, ksilen, hlapne
organske spojine (TOC)
prah, 2-butanon toluen, ksilen, hlapne
organske spojine (VOC (II+III))
prah, 2-butanon toluen, ksilen, hlapne
organske spojine (TOC)
Prah, epiklorehidrin, hlapne organske
spojine (VOC), dušikovi oksidi, ogljikov
monoksid
prah, HCl, NaOH

lakirnica

prah, fosfati

lakirnica

prah, fosfati

lakirnica
lakirnica

L3

Odvod umirjevalnega tunela

lakirnica

L4

Odvod umirjevalnega tunela

lakirnica

L5

Odvod stare lakirne kabine

lakirnica

L6

Odvod sušilnika stare lakirne
kabine

lakirnica

L7

Odvod peči za polimerizacijo
prašne barve

lakirnica

L8
L9
L10

Odvod iz čistilne naprave
Odvod linije za fosfatiranje vhod
Odvod linije za fosfatiranje izhod

Vir: Ivanovski, Godler, 2004
V času meritev: 28. septembra, 2004 nobene merjene emitirane količine niso presegle zakonsko
določenih mejnih vrednosti (Ivanovski, Godler, 2004):
− Koncentracije skupnega prahu so na izpuhih v okvirih norm za posamezni vir – mejne
vrednosti niso presežene.
− Koncentracije skupnega prahu iz lakirnice so na merjenih izpuhih v okvirih norm za
posamezni vir – mejne vrednosti niso presežene.
− Koncentracije organskih snovi II. In III. nevarnostne skupine iz lakirnice so na merjenih
izpuhih v okvirih norm za posamezni vir – mejne vrednosti niso presežene.
− Koncentracije organskih rakotvornih snovi iz lakirnice na merjenih izpuhih niso bile
identificirane.
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Preglednica 9.36: Količina emisij v zrak iz tehnoloških procesov
Emitirana snov
skupni prah
dušikovi oksidi (NOx) – izraženi
kot NO2
ogljikov monoksid (CO)
2-butanon (III nev. skupina)
toluen (III nev. skupina)
ksilen (II nev. skupina)

Emitirana količina*
g/h
18,63

Letna količina**
kg/leto
72,42

4,4

8,9

15,6
176,3
98,9
42
289,5

31,2
705
395,4
168,1
1158,1

TOC
fosfati - izraženi kot (PO42-)
epiklorehidrin (I nev. skupina)
HCl

3,9

15,6

0,03
0,14

0,1
0,6

NaOH

0,17

0,7

*Rezultati meritev emisije snovi v izpušnem plinu, preračunano na normiran suhi plin (Ivanovski, Godler, 2004).
**Pri oceni letnih emisij se upošteva obratovalni čas odvodov varilnih mest 2000 h/leto in odvodov v lakirnici 4000
h/leto (Ivanovski, Godler, 2004).

Vir: Ivanovski, Godler, 2004

9.2.6. Proizvodna linija - lakirnica
Kot smo lahko videli je proizvodna linija lakiranja izdelkov poglavitni vir emisij snovi v zrak ob
uporabi raznih kemikalij za razmaščevanje izdelkov, uporabi barv za lakiranje ter kemikalij za
obdelavo odpadne vode. Lakirnica je tudi z vidika rabe surovin in nastajanja odpadkov eden
pomembnejših proizvodnih procesov. Kakor tudi z vidika rabe nevarnih snovi in nastajanja
nevarnih odpadkov (9.7.). Smiselna je torej analiza vnosov in iznosov snovi ter rabe energentov
(Preglednica 9.37.). Rezultate analize lahko prikažemo v obliki procesne sheme s poudarkom na
temeljnih proizvodnih podprocesih ter vnosov in iznosov snovi in energije (Slika 9.9). Ključni
elementi procesne sheme so povratni tokovi znotraj proizvodnega procesa. V tem primeru
vidimo, da obstajajo povratni tokovi, ker pa predstavljajo le manjši del ponovne uporabe odpadne
surovine, so prikazani s prekinjeno črto. Primer ponovne uporabe je kaskadno izpiranje iz
predobdelave izdelkov, kjer se del vode iz spiranja z navadno vodo vrača preko pršnega registra v
kad za razmaščevanje in fosfatiranje. Ravno tako se del vode iz spiranja z demineralizirano vodo
vrača v kad za spiranje z navadno vodo. Primer vračanja surovine v proizvodni proces je pri
nanosu prašne barve v kabini. Zrak pomešan s prašno barvo se čisti v ciklonu. Prašna barva pa se
izpod ciklona vrača nazaj v proizvodni proces. Tako se poveča izkoristek uporabe prašne barve,
ki pri normalnem delovanju znaša okoli 90 % (Kovač, 1999a).
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Slika 9.8: Analiza stanja - proizvodna linija lakiranja izdelkov

MATERIALI
Surovine: barva
Pomož. mater.: kemikalije

PREDOBDELAVA

pobarvan izdelek
DEMINERALIZACIJA
VODE

STRANSKI PROIZVODI
mulj (filtrna pogača)

ENERGENTI
električna energija,
kurilno olje, stisnjen zrak

GLAVNI PROIZVODI

SUŠENJE VLAGE
ZRAČNE EMISIJE
prah, organske spojine
NANOS BARVE

VODA
sveža voda

ZRAK

TEKOČI ODPADKI
POLIMERIZACIJA,
SUŠENJE BARVE

odpadna voda

ČIŠČENJE ODPADNE
VODE

odpadna barva, embalaža

TRDI ODPADKI

Procesno shemo (Slika 9.9.) za proizvodno linijo lakiranja lahko dopolnimo s tabelaričnim
popisom vhodnih in izhodnih snovi. Nadalje lahko tako izdelano shemo nadgradimo še s
kvantifikacijo vhodnih in izhodnih snovi, izdelamo masno bilanco, rezultate ekonomsko
ovrednotimo.
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Preglednica 9.37: Proizvodna linija – lakiranje izdelkov: snovno - energetski pretok
SESTAVNI DELI LINIJE
PREDOBDELAVA
tunel za razmaščevanje in
fosfatiranje

DELOVNI PROCES

1 kurilna naprava (priprava
vode)
razmastitev in fosfatiranje

spiranje s pitno vodo

spiranje z demineralizirano vodo

demineralizator vode

SUŠILNIK VODE

VNOSI

ZRAK

kurilno olje

IZNOSI
VODA

TRDI ODPADKI

CO = 67 mg/m3

kemikalije Duridine, Tensopon,
detergenti, tenzidi, fosfati
voda iz kadi za spiranje s pitno vodo
(pršni register)
pitna voda iz vodovoda
voda iz kadi za spiranje z demineral.
vodo (pršni register)
demineralizirana voda

odvod L9, L10: fosfati; para

odpadna voda ( v TČN)

para

odpadna voda (v TČN)

embalaža kemikalij

del v pršni register
para

odpadna voda (v TČN)

voda iz rezervoarja demineralizirane
vode (pršni register)

del v pršni register

filter, ionska izmenjevalca

pitna voda iz vodovoda

rezervoar

regeneracija ionskih
izmenjevalcev
kurilna naprava (ogrevanje
zraka)
cirkulacija zraka

klorovodikova kislina, natrijev
hidroksid

odpadna voda (v TČN)

kabina za potapljanje

kurilno olje

CO = 39 mg/m3

iz prostora lakirnice

v ozračje

vodotopna barva

odvodi L1 - L5: prah, 2-butanon
toluen, ksilen, hlapne organske
spojine (TOC, VOC, (VOC II+III)

iztrošene smole ionskih
izmenjevalcev

LAKIRANJE
kabine za nanos barve

kabine za nanos prašne barve

prašna barva

cirkulacija zraka

iz prostora lakirnice

prašna barva (ciklon, filter)
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embalaža vodotopne barve
(kovinske posode)
ostanki strjene vodotopne
barve
odpadne barve in laki, ki
vsebujejo nevarne snovi
odpadna prašna barva v
vrečah
embalaža prašne barve
(karton, polietilen)
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PEČ ZA POLIMERIZACIJO
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DELOVNI PROCES

VNOSI

ZRAK

kurilna naprava (ogrevanje
zraka)

kurilno olje

CO = 32 mg/m3

cirkulacija zraka

del iz prostora lakirnice

odvod L6: prah, 2-butanon toluen,
ksilen, hlapne organske spojine
(TOC)

kurilna naprava (ogrevanje
zraka)

kurilno olje

CO = 45 mg/m3

cirkulacija zraka

del iz prostora lakirnice

odvod L7: prah, epiklorehidrin,
hlapne organske spojine (VOC),
dušikovi oksidi, ogljikov monoksid

TEHNOLOŠKA ČISTILNA
NAPRAVA

IZNOSI
VODA

TRDI ODPADKI

odpadna voda
odstranitev maščob

odpadno olje in maščobe

nevtralizacija

NaOH, HCL, kalcijev hidroksid
(hidratirano apno)

uporaba koagulant, flokulant

Ferikol, Praestol

odvod L8: para, HCl, NaOH

odpadna voda v ČN Godovič
embalaža apna (papirnate
vreče)
mulj iz fosfatiranja (filtrna
pogača)

filtracija

Vir: Kovač, 1999b; Kovač, 2005b; Ivanovski, Godler, 2004;
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Slika 9.9: Procesna shema snovno - energetskih tokov proizvodne linije lakiranja
Proizvodna linija – lakiranje/barvanje izdelkov

transport
izdelka

PREDOBDELAVA

Odpadki (+ nevarni)
Emisije v zrak
Odpadna voda

Energenti: el. energija,
stisnjen zrak
Pomožni materiali:
kemikalije

Energenti: el. energija,
kurilno olje
Zrak

transport izdelka

Energenti: el. energija, kurilno olje
Pomožni materiali: kemikalije
Sveža voda

Energenti: el. energija
Surovine: vodotopna barva

SUŠENJE VLAGE

voda

Emisije v zrak

Energenti: el. energija, kurilno olje
Zrak

končna sestava

UMAKANJE V
VODOTOPNO BARVO

SUŠENJE BARVE

Odpadki (+ nevarni)
Emisije v zrak

Emisije v zrak

Energenti: el. energija,
stisnjen zrak
Surovine: prašna barva

Energenti: el. energija,
kurilno olje
Zrak

NANOS PRAŠNE
BARVE

POLIMERIZACIJA

izdelka

zrak

zrak

končna sestava

TEH. ČISTILNA
NAPRAVA
Odpadki
Emisije v zrak
Odpadki (+ nevarni)
Emisije v zrak
Odpadna voda
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prašna zrak
barva
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9.3. Okoljski vidiki industrijskega podjetja IMP Klima

Vplivi, ki jih podjetje povzroča, so tako globalne kot lokalne narave. Nanašajo se na eni strani
na rabo naravnih virov in črpanje le-teh iz naravnega ekosistema. Na drugi strani pa
obremenjevanje okolja izvira iz proizvodne aktivnosti, neučinkovite rabe energije in snovi ter iz
tega izhajajoči odpadki, emisije v zrak in vodo, ki pomenijo pospešen vnos snovi in energije v
okolje ter na ta način obremenjujejo okolje. Kako se okolje odziva na dodaten vnos snovi in
energije je odvisno ne samo od kakovosti in velikosti vnosa ampak tudi od samočistilnih
sposobnosti okolja. Tako na lokalnem nivoju vpliv podjetja na okolje zavisi od same lokacije
podjetja oz. fizičnogeografskih značilnosti lokacije ter iz nje izhajajoče regeneracijske
sposobnosti narave.

9.3.1. Vodni viri
Najpomembnejši vpliv na okolje na lokalnem nivoju je poraba pitne vode ter na drugi strani
obremenjevanje podtalnih zalog pitne vode kraškega vodonosnika.
9.3.1.1.

Poraba pitne vode

Preglednica 9.38: Delež porabe pitne vode v Občini Idrija ter KS Godovič za leto 2004
Porabnik
IMP Klima
SKUPAJ Obč. Idrija

Oskrba s pitno vodo
%
m3
4.746
0,9
509.253
100

Porabnik
IMP Klima
Gospodinjstva
KS GODOVIČ

Oskrba s pitno vodo
m3
%
4.746
16,0
20.209
68,0
29.709
100

Vir. Knap, 2006
IMP Klima ni izstopajoči porabnik vode ne v celotni občini Idrija ne v Krajevni skupnosti
Godovič. Glede na celotno občino Idrija podjetje porabi letno 0,9 % pitne vode. Znotraj KS
Godovič porabi 16 % pitne vode. Največji porabnik so tu gospodinjstva z 68 % pitne vode.

9.3.1.2.

Obremenjevanje vodnih virov

Podjetje je locirano na ekološko zelo občutljivem apnenčasto – dinarskem kraškem območju s
številnimi točkovnimi ponori površinskih voda v podzemlje ter podzemnim pretakanjem voda
(Novak, 2004, str. 15). Samočistilne sposobnosti so zaradi hitrega ponora v podzemlje, brez
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»filtracije« in razgradnje v površinski odeji, zelo zmanjšane. S tega vidika je problematično
onesnaženje voda, ki ga je težko omejiti in predvideti, kje se bo pojavilo.

Slika 9.10: Podzemne vodne zveze na območju med Sočo, Idrijco, Vipavo in Pivško
kotlino

GODOVIČ

Vir: Janež, Čar, 1997, str. 127
Godovič leži na robnem območju visokih kraških planot, ki predstavljajo potencialno
pomemben vir pitne vode za širše območje Zahodne Slovenije, od Vipavske doline do Vrhnike.
Slika 9.10. priča o povezavah proti Vipavski dolini in porečju reke Ljubljanice ter Idrijce.
Podjetje s svojo lego in dejavnostjo pomeni največjo potencialno ekološko grožnjo črpališču
Podroteja, ki oskrbuje s pitno vodo okoli 5000 porabnikov in je tako glavno vodno zajetje za
mesto Idrija. Obstaja potencialna možnost onesnaženja podtalnice s težkimi kovinami. Med
kovinami so bili v preteklosti že določeni aluminij in baker, kadmij, svinec, živo srebro.
(Novak, 2004, str. 21)
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Odpadna sanitarna voda je iz IMP Klime speljana v kanalizacijski sistem naselja, ki vodi do
Čistilne naprave Godovič (mehansko in biološko čiščenje). Odtok iz čistilne naprave je speljan
v Šebalske ponikve s ponorom v podzemlje (Novak, 2004, str. 15). Potencialno nevarnost
onesnaženja pitne vode predstavlja iztok odpadne vode iz lakirnice v kanalizacijski sistem, saj
čistilna naprava Godovič nima kemičnega čiščenja. Podjetje ima za obdelavo tehnološke
odpadne vode lastno tehnološko čistilno napravo, od koder se voda po obdelavi ravno tako
steka v kanalizacijski sistem naselja. Pri tem je kakovost očiščene vode skrbno nadzorovana in
pripravljena na zakonsko predpisano kakovost za spust v kanalizacijo. Drugi vidik nevarnosti
onesnaženja kraške talne vode predstavljajo razlitja goriv, olj s parkirišč in dvorišč podjetja.
Nadzor nad meteorno vodo s cest, parkirišč in dvorišč je urejen z usmerjenim odtokom tovrstne
vode v zadrževalnik voda in lovilec maščob zraven podjetja. Očiščena voda nato prosto odteka
v bližnji potok. Podjetje ima ravno tako pripravljen program ukrepov v primeru ekoloških
nesreč: razlitje kurilnega olja ob pretakanju, puščanje rezervoarja, razlitje goriv in olj ob okvari
tovornjaka ipd. Za ta namen so izdelana posebna nepropustna tla. Ukrepi se nanašajo na
odstranjevanje razlitih nevarnih snovi na samem mestu razlitja še preden bi le-te dospele do
končnega lovilca maščob.

9.3.2. Raba surovin in odpadki
9.3.2.1.

Raba surovin in skriti tokovi

Podjetje s svojo kovinsko predelovalno dejavnostjo vpliva na rabo surovin, v tem primeru
kovin. Črpa naravne vire in na ta način prispeva k obsežnim skritim tokovom. Lahko trdimo, da
s tega vidika vpliv podjetja na okolje presega lokalne meje in dobiva globalne razsežnosti.

9.3.2.2.

Odpadki

IMP Klima proizvaja raznovrstne odpadke. Na lokalnem nivoju vpliva predvsem na polnjenje
občinske deponije nenevarnih odpadkov Raskovec z ustvarjanjem komunalnih odpadkov.

Preglednica 9.39: Odlaganje komunalnih odpadkov v letu 2004
Vir

Zbrani kom. odpadki
kg
%
57.000
0,98
IMP Klima
5.830.203
100
Občini Idrija in Cerkno

Vir: Leoni, 2006
Podjetje mešane komunalne odpadke odlaga na komunalno odlagališče Raskovec v Idriji. K
vsem odloženim odpadkom (mešani komunalni in kosovni), zbranim v letu 2004 v občinah
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Idrija in Cerkno, je IMP Klima prispevala le 0,98 % (57.000 kg). Podjetje lahko to količino še
zmanjša z uspešnejšim ločevanjem frakcij papirja in kartona, plastike ter lesa. Ločeno zbrane
frakcije se namreč reciklirajo. Industrijsko podjetje proizvaja v večji meri nekomunalne
odpadke, ki se v povečini reciklirajo (kovine, papir in lepenka, plastika) oz. jih gre določen del
na sežig. Od tega nekaj v tujino, s čimer se okoljski vpliv rabe nevarnih snovi in proizvodnja
nevarnih odpadkov prenese izven države v sosednje države.
9.3.3. Zrak
Ozračje je del geosfere, pri kateri lahko podjetje deluje lokalno, njegov vpliv na ozračje pa je
globalen. Emisije v zrak iz IMP Klime lahko izvirajo iz dveh primarnih virov: raba energentov
ter raba snovi, kemikalij. Prav na primeru rabe energentov ter posledično emisij enega
najpomembnejših toplogrednih plinov CO2 lahko okoljski vpliv podjetja označimo kot globalni.
Povečan vnos CO2 in povečan učinek tople grede je namreč poglaviten globalen ekološki
problem. Poleg emisij CO2 je potrebno izpostaviti emisije dušikovih oksidov s strani cestnega
prometa. NOx je glavni predhodnik prizemnega ozona, ki postaja vedno večji ekološki problem
tako v mestu kot tudi na podeželju ravno zaradi porasta cestnega prometa. Cestni promet je v
letu 2002 prispeval kar 58 % celotnih emisij NOx v Sloveniji. K povečanemu tvorjenju
troposferskega ozona prispeva tudi sončevo sevanje (delež prometa). Podjetje je povzročitelj
različnih tipov cestnega prometa: promet zaposlenih, promet službenih potovanj ter tovorni
promet. Povprečna zasedenost pri prevozu na delo: 1,4 osebe/vozilo ter odstotek prevoza z
avtobusom 14 % vseh zaposlenih sta kazalca, ki kažeta na potencialne možnosti zmanjševanja
emisij s strani prometa zaposlenih. Povečati bi bilo potrebno uporabo javnega prevoza. Prav
tako tudi ves tovorni promet ter promet službenih potovanj poteka po cesti z izjemo daljših
potovanj v tujino z letalom. S strani prometa je potrebno izpostaviti še emisije nemetanskih
hlapnih ogljikovodikov (tudi pomemben predhodnik troposferskega ozona) ter prašnih delcev
(PM10), katerih glavni vir je zopet promet (Zrak, 2005, str. 15). Z vidika samočistilnih
sposobnosti ozračja glede emisij ima Godovič ugodno lego , z razmeroma dobro prevetrenostjo,
o čemer priča tudi redek pojav temperaturne inverzije v zimskem času. Je pa zato z vidika
tvorjenja prizemnega ozona ob povečani osončenosti območje bolj ranljivo.
Drugi vir emisij v zrak je raba snovi, ki imajo za posledico vnos različnih snovi v ozračje. Na
tem področju so bile izvedeni številni ukrepi za odstranitev nevarnih emisij v zrak oz.
ohranjanje tovrstnih emisij pod zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi. Na teh vrednostih
ostajajo emisije hlapnih organskih spojin, prahu ter vodnih hlapov. Ni emisij rakotvornih
organskih snovi, halogeniranih topil, halonov ter CFC-jev (Ivanovski, Godler, 2004).
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10. ZAKLJUČEK
Glavni namen obvladovanja snovno – energetskih tokov v industrijskem sistemu je
zmanjševanje pritiskov na okolje, pri čemer postavlja industrijska ekologija v ospredje
preventivne okoljske ukrepe. Analiza vnosa in iznosa materialov ter energije je pri tem temeljno
orodje. Šele temeljita analiza omogoča okoljevarstveno presojo snovno – energetskega pretoka
skozi sistem ter izdelavo predlogov okoljskih izboljšav v proizvodnem procesu. Mednarodni
standard Ocenjevanje življenjskega cikla, ki izhaja iz družine okoljskih standardov ISO 14000,
podaja uporaben okvir za izdelavo analize stanja v podjetju. Smiselna vsebinska razčlenitev
vnosov na eni strani (materiali, energenti, voda, zrak) ter iznosov (glavni proizvod, stranski
proizvod, emisije v zrak, odpadna voda, trdi odpadki) na drugi strani omogoča pregledno
analizo stanja z vidika vstopa in izstopa snovi in energije v obravnavanem sistemu. Nadalje
taka razčlenitev ustreza izdelavi presoje vplivov na okolje, ki izvirajo iz rabe energentov in
materialov in se nanašajo na emisije v zrak, odpadke ter odpadno vodo. Poglavitni problem
analize snovno – energetskih tokov je nadaljnja kvantifikacija zbranih podatkov, izdelava
masne bilance ter ekonomsko vrednotenje rezultatov.
Primerjava industrijskega sistema z biološkim, ki jo uporablja industrijska ekologija, je
primerna z vidika oblikovanja sonaravnega trajnostnega razvoja industrijskega sistema. Od tu
izhajajo predlogi, ki izpostavljajo učinkovitejšo rabo energije in materialov, obravnavanje
odpadkov kot sekundarne surovine, ki jih je moč uporabiti v drugem proizvodnem procesu,
prevladujoče ravnanje z odpadom naj ne bo odlaganje ali sežig temveč njegova snovna ali
energetska izraba, oblikovanje povratnih tokov oz. reciklaže, energetski vnos naj temelji na
obnovljivih virih energije.

10.1. Snovno – energetski tokovi v podjetju IMP Klima
Snovno – energetske tokove podjetja IMP Klima, vnose in iznose, opredeljuje dejstvo, da je
obravnavano podjetje z vidika splošne sistemske teorije odprt, umeten industrijski sistem in kot
tak eksistencialno odvisen od vnosa snovi in energije iz ekosistema. Na drugi strani pa zaradi
linearnega oz. delno cikličnega pretoka snovi in nepopolne reciklaže ravno tako odvisen od
vnosa snovi nazaj v okolje ekosistema. Vhode v podjetje sestavljajo materiali in energija ter
vodni viri in zrak. Poglavitni izhod so končni izdelki, ki pa zaradi neučinkovitega proizvodnega
procesa nikakor ne predstavljajo edinega izhoda. Tako poleg izdelkov nastajajo odpadki oz. v
nekaterih primerih bolje rečeno preostanki, ki pomenijo obremenjevanje naravnega ekosistema.
Ob prekomernem, pospešenem vnosu ter preseganju samočistilnih sposobnosti okolja lahko na
ta način nastopi onesnaževanje ter degradacija okolja.
F Snovni tok:
Kot industrijsko podjetje, ki se uvršča v kovinsko predelovalno industrijo, so osnovne vhodne
surovine črne in barvne kovine: pločevina in profili iz jekla in aluminija. Drugo osnovno
surovino predstavljajo barve: prašna in v manjši meri vodotopna barva, ki jih uporabljajo za
površinsko zaščito ter estetsko vrednost izdelka. Preostali vnos uvrščamo med pomožne
materiale, pri čemer je v diplomskem delu izpostavljena uporaba embalaže ter nevarnih snovi.
V IMP Klimi sledijo načelu industrijske ekologije, ki teži k dematerializaciji proizvodnje.
Oblikovani so povratni snovni tokovi, ki prispevajo k zmanjševanju vnosa novih materialov ter
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njihovi manjši porabi. Tako je v proizvodnem procesu pranja izdelkov ter lakiranja uporabljena
tehnologija, ki omogoča ponovno uporabo vode in prašne barve. Drug primer je sistem vračanja
lesene embalaže, ki pa zaenkrat predstavlja le manjši delež celotne lesene embalaže, dane na
trg. Poleg tega je podjetje z uporabo kovinskih surovin, kartonske in plastične embalaže ter
nekaterih drugih snovi (olja, tiskarski tonerji, topila, baterije), ob sodelovanju z drugimi
industrijski sistemi, vključeno v krožen snovni tok. Preostanki navedenih snovi, ki nastanejo pri
njihovi uporabi v proizvodnem procesu, se reciklirajo ter tako ponovno uporabijo v proizvodnji.
Organizacija ne uporablja preostankov oz. stranskih proizvodov, ki bi nastajali v drugem
podjetju. Na drugi strani pa nastaja v podjetju pri obdelavi odpadne vode stranski proizvod v
obliki dehidriranega mulja, ki ga v svojem proizvodnem procesu kot surovino uporabi
opekarna. Na tem mestu bi predlagala prioritetno iskanje možnosti uporabe stranskih
proizvodov drugih podjetij oz. notranje reciklaže. Podjetje naj teži k oblikovanju povratnih
tokov. Z uporabo ustreznih tehnologij, materialov ter upoštevanjem ustreznim oblikovanjem
izdelka, naj se iščejo možnosti ponovne uporabe odpadnega kovinskega ali nekovinskega
materiala. Vzpostavi naj se celovit sistem vračanja lesene embalaže, ki bi zajel vso tovrstno
embalažo, dano tako na slovenski kot tudi na tuji trg. Naslednji korak bi bil lahko vračanje
izrabljenih izdelkov, njihova razgradnja in ponovna uporaba določenih, še uporabnih
komponent.

Slika 10.1: Analiza snovno - energetskih tokov - analiza stanja v podjetju IMP Klima
VNOS

MATERIALI

IZNOS
Pridobivanje in predelava
surovin

končni izdelek

surovine: kovine, barva
pomožni materiali
Razvoj in proizvodnja
ENERGENTI
električna energija,
kurilno olje, stisnjen zrak

STRANSKI PROIZVODI
mulj

Pakiranje in
distribucija proizvoda

Uporaba proizvoda
VODA
pitna voda, padavinska
voda

GLAVNI PROIZVODI

ZRAČNE EMISIJE
CO2, CO, SOx NOx, HC,
trdi delci, prah, organske snovi
TEKOČI ODPADKI

Reciklaža proizvodov,
komponent in materialov

ZRAK

odpadna komunalna voda,
meteorna voda, olja, topila
TRDI ODPADKI

Gospodarjenje z odpadki

kovinske sekundarne surovine,
nekovinske sekundarne surovine,
deponirani odpadki
nevarni odpadki

Posledica neučinkovite rabe surovin in pomožnih materialov je nastajanje odpadkov. Največje
količine odpadnega materiala predstavljajo kovinske sekundarne surovine. Poglavitni vzrok je
tržna usmerjenost proizvodnje z velikim deležem maloserijske proizvodnje ter izdelave
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posebnih izdelkov. Drugo največjo količino odpadkov predstavljajo mešani komunalni odpadki,
ki so v veliki meri posledica nedoslednega izvornega ločevanja različnih frakcij materialov.
Kljub temu se kar 89 % vseh nastalih odpadkov snovno ali energetsko izrabi v za to
pooblaščenih podjetjih. Hipoteza 2 na tem mestu nikakor ne drži (Poglavje 2.3.). Ostalih 11 %
predstavljajo mešani komunalni odpadki, ki se brez snovne ali energetske izrabe odlagajo na
deponijo, ter manjše količine nevarnih odpadkov, ki gredo na sežig. Ravnanje z odpadki ima
podjetje urejeno z dogovori pooblaščenih zbiralcev odpadkov. Skrb za okolje podjetje dokazuje
s potrjenim evidenčnim listom, ki spremlja vsako pošiljko odpadkov. Potrebno je še bolj
temeljito ločevanje različnih frakcij odpadnih materialov, da se tako zmanjša količino odloženih
komunalnih odpadkov in na drugi strani poveča reciklaža.
Z vidika detoksifikacije, rabe nevarnih snovi ter nastajanja nevarnih odpadkov, je bilo v
preteklosti umaknjeno iz uporabe že več nevarnih snovi oz. so nekatere v kratkoročnem planu
odstranitve. Naj izpostavim le nekatere ekološko najbolj problematične, ki jih je podjetje
umaknilo iz uporabe: CFC spojine, halogenirana topila, haloni, v planu pa je še odstranitev olj s
PCB-ji.
Raba vodnih virov se navezuje tako na odvzem pitne vode ter uporabo padavinske vode, s
katero znatno zmanjšujejo porabo pitne vode. Poleg tega sistem vodovarčnega kaskadnega
izpiranja ravno tako prispeva k varčevanju s pitno vodo. Največje onesnaženje vode pomeni
spiranje, razmaščevanje kovinskih izdelkov. Voda, ki tu nastaja, je pred izlivom v kanalizacijski
sistem obdelana na tehnološki čistilni napravi v podjetju. Odtok vode v okolje v nobenem
primeru ni nenadzorovan. Podjetje je zavezano obvladovati odtok meteornih voda zaradi
spiranja toksičnih snovi s cestišč, dvorišč in parkiriršč, predvsem pa zaradi potencialne
nevarnosti večjega onesnaženja ob razlitju nevarnih snovi. V ta namen je zgrajen lovilec
maščob. Preostala odpadna voda se steka v kanalizacijski sistem naselja Godovič, kjer je pred
odtokom v okolje obdelana na čistilni napravi Godovič.
Na področju emisij v zrak lahko definiramo dva vira, ki se razlikujeta v strukturi emitiranih
snovi. Prvi vir je raba fosilnih virov energije, katerega poglavitna posledica so emisije
toplogrednih plinov ter s strani prometa dušikovih oksidov in trdih delcev. Drugi vir emisij so
tehnološki procesi, v večji meri v lakirni liniji, kjer se uporabljajo različne snovi. Tu emisije v
zrak sestavljajo organske spojine in prah.
F Energetski tok:
Energetska bilanca IMP Klime temelji na neobnovljivih virih energije: kurilno olje, motorni
bencin, dizelsko gorivo ter električna energija. V tem pogledu podjetje zaenkrat ne sledi načelu
dekarbonizacije, saj ne uporabljajo obnovljivih virov energije. Ravno tako ne koristijo
energetske kapacitete odpadnih snovi v smislu njihove uporabe kot sekundarnih energentov za
pridobivanje toplote ali energije. Analiza rabe energentov v zadnjih šestih letih kaže na njihovo
učinkovito rabo, saj količina porabe energentov v obravnavanem obdobju ne narašča
premosorazmerno z ustvarjenim dobičkom v podjetju. Na tem mestu lahko zavrnem hipotezo 1
(Poglavje 2.3.). Izpostaviti velja kogeneracijo energije in toplote, kjer odpadno toploto
kompresorja za pripravo stisnjenega zraka uporabljajo za ogrevanje sanitarne vode in na ta
način zmanjšujejo porabo kurilnega olja. Izkoriščanje odpadne toplote je urejeno tudi v primeru
predgrevanja zraka v lakirnici ter ogrevanja dela proizvodne hale z odpadno toploto hladilnika.
Na tem mestu bi izpostavila možnost zamenjave kurilnega olja za ogrevanje s prehodom na
daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB). Tu obstaja potencial sodelovanja s podjetjem
lesne industrije, ki je lociran v industrijski coni Godovič in s svojimi ogrevalnimi kapacitetami
nudi pogoje za vzpostavitev sistema DOLB. Z vidika porabe energentov ter emisij v zrak je
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potrebno vzpodbujati uporabo javnega prevoza zaposlenih pri prevozu na delovno mesto. Na ta
način bi se močno zmanjšale emisije v zrak s strani prometa.
Vzpodbude k obvladovanju snovno – energetskega pretoka v podjetju prihajajo na eni strani s
strani zakonodaje, na drugi strani pa izhajajo iz lastnih prizadevanj k okoljsko ustreznejši
proizvodnji, kar dokazuje vpeljava sistema upravljanja z okoljem po ISO 140001. Pomemben
vidik je tudi zmanjševanje stroškov na tem področju, pri čemer se vodilni v službi upravljanja
sistema z okoljem zavedajo, da varovanje okolja ne pomeni zgolj stroškov za podjetje temveč
tudi koristi.
K racionalni rabi energentov podjetje vzpodbuja pogodba z Ministrstvom za okolje in prostor o
zmanjševanju obremenjevanja ozračja s CO2. Poleg tega manjša poraba energentov pomeni
manjše stroške v tem sektorju. Predvsem na račun zakonodajnih instrumentov je podjetje
umaknilo iz proizvodnje nevarne snovi oz. jih ima v planu odstranitve. Ravno tako organizacija
zaradi zakonskih predpisov nadzoruje kakovost odpadne sanitarne in meteorne vode ter zračnih
emisij. Na področju rabe obnovljivih virov energije ter še večjega varčevanja pri porabi pitne
vode ima ključno vlogo lastna »okoljska osveščenost« podjetja oz. naklonjenost k investicijam
v okoljsko ustreznejše tehnologije. Zaradi nezainteresiranosti tako ostaja neuresničen daljinski
sistem ogrevanja na lesno biomaso. Ravno tako se zdi potratna raba pitne vode pri pranju
kovinskih izdelkov. Priprava oz. čiščenje manj kakovostne vode za pranje izdelkov obravnavajo
kot dražji postopek v primerjavi z uporabo pitne vode za ta namen. Primer postavitve okoljsko
učinkovitega instrumenta s strani države zadeva nastajanje embalaže v podjetju. Po Pravilniku o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. list, 104/2000) je podjetje zavezano obvladovati
pretok embalaže skozi sistem. S pomočjo embalažnine je motivirano je k zmanjševanju količine
embalaže, ki jo odda na trg s prodajo izdelkov ter na drugi strani k čim večjemu izvornemu
ločevanju uvožene embalaže, ki prihaja v podjetje. Zanjo je organiziran brezplačen odvoz.
Nesortirana embalaže se znajde v mešanih komunalnih odpadkih, katerih odvoz je povezan s
stroški v podjetju.
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Preglednica 10.1: Predlogi okoljskih ukrepov v podjetju IMP Klima
OKOLJSKI VIDIK
2 kompenzacijski napravi z
vsebnostjo PCB – nevarnost
požara ali razlitja PCB (masa
tekočine s PCB: 132 kg)
Raba kurilnega olja za
ogrevanje (280.700 litrov v
letu 2004)

OKOLJSKI UKREPI
VPLIV NA OKOLJE
UKREP
Zamenjava obeh kompenzacijskih
• Ni nevarnosti lokalnega
naprav – do konca leta 2006.
onesnaženja tal ali vode s
PCB

VPLIV NA OKOLJE
•
•
•

Ogrožena oskrba s pitno vodo za mesto Idrija
Dolgotrajno onesnaženje kraške talne vode
Dolgotrajno onesnaženje tal

•
•

Raba neobnovljivih fosilnih virov energije
Znatno obremenjevanje okolja pri črpanju
naravnega vira ter nadaljnjih pretvorbah v
sekundarni energent (skriti tokovi)
Emisije toplogrednega plina CO2 (779,5 ton leta
2004) ter CO (729,8 ton leta 2004)
Ogrožena oskrba s pitno vodo za mesto Idrija ter
nevarnost onesnaženja tal ob razlitju pri
pretakanju oz puščanju rezervoarja kurilnega olja
raba zalog pitne vode (0,9 % v občini Idrija)

•
•
Raba pitne vode za
predobdelavo izdelkov v
proizvodni liniji lakiranja
(1031 m3 oz. 22 % celotne
porabe vode v podjetju v letu
2004)

•

Prevoz na delovno mesto z
osebnimi avtomobili (85 % v
letu 2004)

•
•
•
•
•

emisije CO2 (212,131 t), CO (1,895 t), SOx (0,119
t), NOx (0,477 t), HC (0,212 t) v letu 2004
nastajanje prizemnega ozona
raba prostora za parkirišča (povpr. 180
avtomobilov)
spiranje olj in goriv s cestišč v lokalni potok
nevarnost lokalnega onesnaženja vode ob razlitju
goriva ali olja
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Opustitev rabe kurilnega olja in
preusmeritev oskrbe s toploto preko
sistema daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso (DOLB) – do l. 2010 (Priloga
4).

•
•
•
•

Raba meteorne vode za predobdelavo
izdelkov v proizvodni liniji lakiranja –
do leta 2010.

•

Povečati uporabo javnega prevoznega
sredstva (avtobus) pri prevozu na delo
na 44 % do leta 2010 (ekonomski
instrumenti).

•

•

•
•

ni neposredne rabe fosilnih
virov energije
raba obnovljivega vira
energije (lesna biomasa)
ni potencialne nevarnosti
lokalnega onesnaženja vode
ali tal
zmanjšanje emisij v zrak
(Priloga 4)
zmanjšanja poraba pitne
vode za prbl. 22 % letno
večje količine trdih
odpadkov: iztrošene smole
ionskih izmenjevalcev, ki
gredo na sežig (46 kg v l.
2004)
zmanjšanje emisij CO2, CO,
SOx, NOx, HC v povprečju
za 22 %
ni potrebno odvzemati novih
naravnih površin za gradnjo
parkirišč
manjše spiranje olj, goriv s
parkirišč
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OKOLJSKI VIDIK
Nastajanje mešanih
komunalnih odpadkov (57,0
ton ali 214,3 kg/zaposlenega
v letu 2004)

VPLIV NA OKOLJE
•
•

Odlaganje odpadkov na komunalno občinsko
deponijo Raskovec brez snovne ali energetske
izrabe
Polnjenje deponije komunalnih odpadkov (0,98 %
vseh odloženih odpadkov na deponijo v letu 2004)
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OKOLJSKI UKREPI
VPLIV NA OKOLJE
UKREP
• Povečana snovna ali
Zmanjševanje zbranih mešanih
energetska izraba odpadnih
komunalnih odpadkov (temeljiteje
snovi
izvorno ločevanje odpadnih
• Zmanjšanje količine
materialov)
odpadkov, odloženih na
komunalno deponijo
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Čeprav zakonodaja predvideva umaknitev vseh PCB do leta 2010, na tem mestu predlagam
takojšno zamenjavo 2 kompenzacijskih naprav, ki vsebujeta PCB. Zaradi dotrajanosti napravi
predstavljata resno nevarnost ekološke nesreče.
Na področju rabe obnovljivih virov energije ter še večjega varčevanja pri porabi pitne vode ima
ključno vlogo "lastna" okoljska osveščenost. Tako zaradi premajhnega interesa ostaja
neuresničen daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). Podjetje se zaveda obstoja
te alternative, vendar jo zaenkrat še ni realiziralo niti ni zastavljena v kratkoročnem planu.
Problem tiči med drugim v zahtevanih investicijskih sredstvih ter nezanesljivosti lesne
industrije, ki bi oskrbovala kotlarno z lesno biomaso. Vsekakor pa bi se na ta način v podjetju
močno zmanjšale emisije v zrak (Priloga 4). Poleg tega bi energetsko bilanco podjetja delno
preusmerili na izrabo obnovljivih virov energije, kar je pozitivno z vidika sonaravne
trajnostnosti. Med drugim bi se zmanjšala nevarnost ekoloških nesreč ter ogrožanje onesnaženja
pitne vode, saj ne bi bilo več vnosa ter skladiščenja kurilnega olja (Kovač, Vencelj, 2006).
Ravno tako se zdi potratna ter, s strateškega vidika varovanja temeljnih naravnih dobrin,
neracionalna raba pitne vode za pranje izdelkov. Za zmanjševanje porabe tovrstne vode obstaja
možnost ponovne uporabe vode iz tehnološke čistilne naprave. Problem je v kakovosti vode na
izhodu iz TČN, ki ima preveliko vsebnost površinsko aktivnih snovi. Potrebna bi bila
temeljitejša predelava vode. Druga, okoljsko še bolj ustreznejša, bi bila raba meteorne vode kot
je že urejeno v primeru hladilne vode. Tu bi bilo potrebno zgraditi rezervoar meteorne vode.
Problem bi se pojavil v oskrbi z vodo v času manjših padavin. Na tem mestu bi bilo potrebno
rezervoar dopolniti s pitno vodo (Kovač, Vencelj, 2006).
Pospeševanje javnega prevoza se po naravi ukrepanja razlikuje od zgoraj navedenih. Tu je
ključni dejavnik, poleg ekonomskih instrumentov (popolno kritje javnega prevoza in le delno
osebnega), vplivanje na okoljsko zavest zaposlenih (interni časopis). Cilj povečanje deleža
javnega prevoza je s tega vidika najzahtevnejši in najbolj dolgoročen. Delež 44 % pomeni, da bi
se 80 odstotkov zaposlenih, ki se vozijo na delo na relaciji Črni Vrh – Godovič in Spodnja
Idrija – Idrija – Godovič, vozilo z javnim prevozom – avtobusom. To bi glede na stanje
zaposlenih v letu 2004 pomenilo, da bi se 44 % zaposlenih vozilo na delo z javnim prevoznim
sredstvom. Kako bi se zmanjšale emisije v zrak prikazujejo spodnje preglednice.

Preglednica 10.2: Emisije v zrak pri prevozu na delo z osebnimi vozili

Stanje
2004
Ukrep: 44
% javni
prevoz
RAZLIKA

Emisije (g)

Število
zaposlenih

Prevoženi
km

CO2

CO

SOX

NOX

HC

227

1.325.824

212.131.840

1.895.928

119.324

477.297

212.132

148

975.104

156.016.640

1.394.399

87.759

351.037

156.017

79

350.720

56.115.200

501.530

31.565

126.259

56.115

Z osebnim vozilom bi se po predlaganem ukrepu vozilo le 148 zaposlenih. Emisije v zrak bi se
s strani osebnih vozil zmanjšale.
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Preglednica 10.3: Emisije v zrak pri prevozu na delo z avtobusom

Stanje
2004
Ukrep: 44
% javni
prevoz
RAZLIKA

Emisije (g)

Število
zaposlenih

Prevoženi
km

CO2

CO

SOX

NOX

HC

37

12.800

12.869.120

48.870

5.696

44.800

7.334

116

20.992

21.105.357

80.147

9.341

73.472

12.028

+ 79

+ 8.192

+ 8.236.237

+ 31.277

+ 3.645

+ 28.672

+ 4.694

Z avtobusom bi se po predlaganem ukrepu vozilo 116 zaposlenih. To bi pomenilo uvedbo
dodatnega avtobusa na liniji Spodnja Idrija – Idrija – Godovič, kar bi vodilo v povečane emisije
v zrak s strani javnega prevoza. Vendar pa rezultati v Preglednica 10.4 kažejo, da bi se skupne
emisije v zrak s strani zaposlenih znatno zmanjšale, v povprečju za 22 %. Ker se ne da
predvideti natančno, kolikšno bo stanje zaposlenih v prihodnosti in od kje bodo novo zaposleni,
se preračunane emisije navezujejo na enako stanje kot v letu 2004.

Preglednica 10.4: Skupne emisije v zrak s strani prometa – stanje in po ukrepu

Stanje
2004
Ukrep: 44
% javni
prevoz
RAZLIKA
%

Emisije (g)

Število
zaposlenih

Prevoženi
km

CO2

CO

SOX

NOX

HC

264

1.338.624

225.000.960

1.944.799

125.020

522.097

219.466

264

996.096

177.121.997

1.474.546

97.101

424.509

168.045

/

342.528

47.878.963

470.253

27.919

97.587

51.421

25,6

21,3

24,2

22,3

18,7

23,4

Še večjo zahtevnost predstavlja zastavljeni cilj zmanjšati količino nastalih mešanih komunalnih
odpadkov. Na tem mestu je namreč edino orodje spodbujanje okoljske zavesti zaposlenih.
Ključno je seznanitev zaposlenih z zastavljenim ciljem. Ter naknadno redno obveščanje o
doseganju zastavljenega cilja. Doseči je potrebno, da se zaposleni čim bolj poistovetijo z
zastavljenim okoljskim ciljem in na ta način iz lastne zavesti skrbijo za njegovo uresničevanje.
Predstaviti je potrebno pomen ločevanja odpadnih materialov. Izpostaviti razliko med
odloženimi odpadki in ponovno uporabljenimi materiali. Tu je zopet pomembna vloga različnih
glasil, oglasna deska ipd.
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11. SUMMARY
The main purpose of controlling energy and material flows in industrial system is reducing
environmental pressures. Therefore an industrial ecology emphasizes necessary environmental
assessment whose main tool is to analyse the output and input of materials and energy. Only
thorough analysis enables the environmental assessment of energy and material flow through
the system. Apart from that it helps in suggesting about environmental improvements in
production process. So called international standard, Life- Cycle Assessment (which belongs to
a group of environmental standards, ISO 14000), introduces a useful frame for working out
analysis of company’s situation. Logical separation inputs (e.g. materials, energy, water, air)
from outputs (e.g. principal product, co-product, airborne emissions, waste water, and solid
waste) enables clear analysis of condition from their point of view. This also applies to energy
of before mentioned industrial system. Furthermore, this kind of separation is appropriate for
making environmental impact assessment, which come form the use of energy and materials.
No doubt, the main problem of energy and material flow’s analysis is in quantification of
collected datas and in making mass balance.
Clearly, comparison the industrial system to ecosystem (which is used by industrial ecology) is
appropriate from the sustainable development’s point of view. Just to point out some of their
suggestions: more efficient use of energy and materials, treating with wastes as secondary raw
materials (which can be reused in another manufacturing process), wastes shouldn’t be disposed
or incinerated (on contrary, their material or energy reuse should be emphasized), the formation
of recycling and the last but not less important is the emphasis on renewable sources of energy.
11.1. Energy and material flows of IMP Klima Company
The company’s energy and material flows, inputs and outputs, are the facts that IMP Klima is
an open and artificial industrial system and as such existentially dependent on their input
materials and energy from the ecosystem. On the other hand, because of the linear/half cyclic
flows and incomplete recycling, that kind of system is also dependent on the returning input
materials back to the ecosystem. The company’s inputs are presented by materials, energy,
water, and air. Therefore, the significant outputs are final products. However, because of the
production’s inefficiency those products are not the only output. So, apart from the final
products there are also wastes, which are burden to natural ecosystem. In fact, this could cause
a serious pollution and deterioration.
The basic raw input materials of before mentioned company are black and colour metals (plate
and profiles made of steel and aluminium), and paints (soluble and powder). Other inputs are
treated as subsidiary inputs and here is fronted the use of dangerous materials and packaging.
Therefore IMP Klima Company follows the principals of industrial ecology which emphasizes
dematerialization. There are formed recycle flows that are reducing the new material input and
their use. In fact in washing and lacquering process there is a reuse of water and powder colour.
Another example of this is the returning of wood packaging. Besides that the company uses a
circular material flow, which means that certain waste materials (e.g. oils, printing toners,
batteries, smelters) are reused in the production. Despite of that fact the Company doesn’t use
co-products of another company.
On contrary, in water processing there results co-product, called dehydrated silt which is used
by another company (brickworks) in the process of production. The result of inefficient use of
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raw materials and subsidiary materials is waste producing. Firstly the majority of wastes are
secondary metal raw materials. To continue, the main reason is the market oriented production
with a big share on production of special and less-numbered products. Secondly, the metal
wastes follow municipal wastes, which are the result in inconsequential separating of different
fraction materials. About 89% of all wastes, made in production, are reused in companies
specially authorised for doing this. The rest 11% presents mixed municipal wastes (which are
without any reuse disposed) and incinerated wastes. Naturally, IMP Klima has agreement with
companies that are dealing with wastes. That statement is supported by a confirmed form,
which accompanies every consignment of wastes.
From the detoxification’s point of view, the use of dangerous substances and the producing of
dangerous wastes (e.g. CFC, PCB, and halogen solubility) were moved out from the production
or it is in a process of abolishment.
To continue, the use of water resources is connected to divestment of fresh and rain water. With
the latter use is reduced the consumption of fresh water. Besides that, the use of water cascade
washing out helps to economize with fresh water. To explain: the biggest water pollution is
understood as washing of metal products. Consequently, the outflow of water is always under
strict supervision: oil in rain water is being eliminated by the grease- catcher; to continue, water
from lacquering -line is chemically processed in refinery that the company owns and the rest of
water that is used in IMP Klima flows out directly to a sewer of Godovič.
On emission’s to air field we can define two main sources, which differ in the structure of
emitted substances. The first one is the use of unrenewable energy sources (consequences:
emissions of gasses, traffic’s nitric oxide, and solid particles). The second source applies to
technological processes (mainly in lacquer-line), where different types of substances are used.
Here emissions to air present organic substances and dust.
To summarize, the IMP Klima’s energy balance is based on unrenewable sources of energy:
fuel oil for heating, motor gas, diesel fuel, and electric energy. From that point of view the
company doesn’t follow the decarbonisation principal (not using renewable sources of energy).
Furthermore, they don’t use the advantages of energetic capacity waste materials capacity to
acquire energy and heating. A six year analysis of energy use presents us useful information of
their efficient use: the quantity of energy use is partly disconnected to achieved company’s
profit. Here we can point out the use of waste heat in several occasions. This results in reduced
usage of fuel oil for heating.
To conclude, the stimulus to manage the energy and material flow arrives from different
directions such as legislation and their own endeavours. The initiation of the environmental
management system (IS0 14001) proves that. Also very important viewpoint is reducing costs
on this field. People on leading positions are fully aware of significant benefits in protecting the
environment.
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Priloga 1: EVIDENČNI LIST O RAVNANJU Z ODPADKI
EVIDENČNI LIST O RAVNANJU Z ODPADKI

Št. evid. lista:

Oznaka odpadka:

Količina (kg):

Opis odpadka:

Pogostost nastajanja:

enkratni nastanek

enakomerno nastajanje
kg/mesec

Agregatno stanje :

trdni

Embalaža:

razsuto

v kosih

v prahu

zabojnik

mulj

pastozni

sodi

plast.
ovoj

Imetnik
odpadkov:
Ulica:
Naselje:
Hišna številka:

Matična št.:
Pošta:

Šifra dejavnosti:
Št. iz evidence:*

Telefon/faks:
Datum prepustitve ali oddaje

Odg. oseba:

Podpis:

odpadka:
Prevzemnik
odpadkov:
Ulica:
Naselje:
Hišna številka:

Matična št.:
Pošta:

Šifra dejavnosti:
Št. iz evidence:**

Telefon/faks:
Datum prevzema odpadka:

Odg. oseba:

Podpis:

* Izpolni zbiralec, ki oddaja odpadke;
** Izpolni zbiralec ali predelovalec ali odstranjevalec odpadkov, kadar prevzema odpadke.

tekoči
drugo
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Priloga 2: EMBALAŽNINA ZA LETO 2006 PO POGODBI 15
EMBALAŽA

EMBALAŽNINA
(EUR na tono)
34,00
56,00
29,00
50,00
78,00
31,00
59,00
41,00
45,00
33,00
58,00
400,00

Steklo Prodajna
Papir Prodajna
Papir Skupinska in transportna
Plastika Prodajna PET
Plastika Prodajna
Plastika Skupinska in transportna
Kovine
Les
Drugi materiali
Sestavljeni materiali (I)
Sestavljeni materiali (II)
Embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi *
Sestavljeni materiali (I) - a) papir in plastika
b) papir, plastika in aluminij
Sestavljeni materiali (II) - ostali sestavljeni materiali
*Embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi - oznaka T, T+, E ali O

Vir: Slopak, 2006

Priloga 3: POSTOPKI PREDELAVE IN ODSTRANJEVANJA ODPADKOV
Oznaka Postopek predelave
Uporaba odpadkov kot gorivo ali za druge načine za proizvodnjo energije
R1
Pridobivanje topil z regeneracijo odpadkov
R2
Pridobivanje organskih snovi z regeneracijo odpadkov, razen snovi, ki se uporabljajo kot
R3
topila
Pridobivane kovin in njihovih spojin z recikliranjem odpadkov
R4
Pridobivanje organskih materialov razen kovin in njihovih spojin z recikliranjem odpadkov
R5
Regeneracija kislin ali baz
R6
Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja
R7
Predelava sestavin iz katalizatorjev
R8
Rafinacija odpadnega rabljenega olja ali druge ponovne uporabe odpadnega olja
R9
Vnašanje odpadkov v ali na tla z namenom, da se poveča pridelek ali izboljša ekološko
stanje zemljine, kakor tudi kompostiranje odpadkov ali drugi procesi, v katerih se odpadki
R10
biološko preoblikujejo
Uporaba
odpadkov, ki se jih pridobi v kateremkoli postopku iz točk R1 do R10
R11
Izmenjava odpadkov za predajo odpadka v enega od postopkov predelave iz točk od R1 do
R12
R11
Skladiščenje odpadkov, ki so namenjeni v enega od postopkov predelave iz te priloge, razen
R13
začasnega skladiščenja
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Oznaka Postopek predelave
Odlaganje odpadkov v in na zemljo
D1
Obdelava odpadkov v zemlji (na primer biološka razgradnja tekočih ali blatnih izločkov v
D2
zemlji)
Globinsko injeciranje odpadkov (injeciranje odpadkov s črpalkami v vrtine, solne jaške ali
D3
naravno nastala odlagališča)
Površinska zajezitev tekočih odpadkov (na primer izlivanje tekočih ali muljastih odpadkov v
D4
jame, ribnike ali lagune)
Odlaganje odpadkov v posebej prirejena odlagališča (na primer odlaganje v ločene enote, ki
D5
so zaprte in izolirane ena od druge in od okolja)
Izpuščanje odpadkov v celinske vode
D6
Izpuščanje odpadkov v morje vključno z odlaganjem na morsko dno
D7
Biološka obdelava odpadkov, ki ni navedena v drugih točkah te priloge in pri kateri nastajajo
D8
spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov od D1 do D12
Fizikalno – kemična obdelava odpadkov ki ni navedena v drugih točkah postopkov
odstranjevanja iz te priloge in pri kateri nastajajo spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z
D9
enim od postopkov od D1 do D12
Sežiganje odpadkov na kopnem
D10
Sežiganje odpadkov na morju
D11
Trajno skladiščenje odpadkov
D12
Spajanje ali mešanje odpadkov pred oddajo v enega od postopkov odstranjevanja od D1 do
D13
D12
Ponovno pakiranje odpadkov pred oddajo v enega od postopkov odstranjevanja od D1 do
D14
D12
Skladiščenje odpadkov, ki so namenjeni oddaji v enega od postopkov odstranjevanja, razen
D15
začasnega skladiščenja

Vir: Ravnanje z…, 2000

Priloga 4: Primer izvedbe projekta daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) v
Preddvoru
V poročilu »Celovit pristop k načrtovanju, izgradnji in upravljanju novih sistemov daljinskega
ogrevanja« je predstavljena analiza možnosti rabe obnovljivih virov energije (lesne biomase) kot
primarnega energenta v manjših slovenskih krajih (Vir: Mulej, Pospiš Perpar, Torkar…, 2003).
Lesna biomasa je obnovljiv, okolju prijazen in domač vir energije. Posebno mesto pri izrabi lesne
biomase predstavljajo sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ki bi kot gorivo
uporabljali različne vrste lesnih ostankov (sekanci, lubje, žagovina, vejevje, slama). Imajo namreč
številne prednosti pred uporabo fosilnih virov energije, ker predstavljajo:
− cenovno stabilen način ogrevanja tudi z možnostjo diverzifikacije goriv,
− visoko zanesljivost dobave goriva in s tem oskrbe s toploto,
− ekološko čisto ogrevanje brez emisij CO2,
− prihranek tuje valute pri uvozu fosilnih goriv in s tem manjšega odliva dohodka v tujino,
− moderen, udoben in energetsko učinkovit način ogrevanja in priprave tople vode,
− varno uporabo, prihranek stanovanjskega prostora in časa za uporabnike,
− odstranjevanje odpadkov v lesno-predelovalni industriji in pri čiščenju gozdov in grmišč,
− dodatni vir dohodka za kmetijsko gospodarstvo,
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− regionalni gospodarski razvoj, nova delovna mesta in razvoj novih gospodarskih panog,
− trajnostni razvoj z oblikovanjem pozitivne zunanje podobe kraja pri razvoju turizma.
Vpliv projekta DOLB na okolje
Pomembno je, da je projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v osnovi zasnovan tako, da v
kraj prinaša višjo kvaliteto življenja in bivanja, ne le na področju oskrbe s toplotno energijo,
ampak tudi širše. Z izgradnjo DOLB v Preddvoru se je v večji meri nadomestila obstoječa raba
ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO), v manjši meri pa tudi premoga in drv. Ob višjih toplotnih
izkoristkih nove kotlovnice glede na številna slabo vzdrževana individualna kurišča in nižjih
emisijskih faktorjev so se emisije vseh pomembnejših polutantov bistveno zmanjšale. Kotlarna
ima poleg multiciklona prigrajeno tudi kondenzacijsko napravo, s katero poleg izkoriščanja
toplote dimnih plinov dodatno zmanjšamo tudi emisije (Mulej, Pospiš Perpar, Torkar…, 2003).
Letno pričakovano zmanjšanje emisij je naslednje (Mulej, Pospiš Perpar, Torkar…, 2003):
− zmanjšane emisij prahu iz 1.090 kg na 360 kg
− zmanjšane emisij CO iz 40.680 kg na 3.780 kg
− zmanjšane emisij CxHy iz 2.660 kg na 250 kg
− zmanjšane emisij NOx iz 6.780 kg na 6.490 kg
− zmanjšane emisij SO2 iz 8.700 kg na 850 kg
− zmanjšane emisij CO2 iz 2.390 ton na 265 ton
Kotlarna:
Lokacija kotlarne se nahaja ob objektih tovarne Jelovca, ki je hkrati pomemben dobavitelj lesne
biomase in največji toplotni odjemalec. Deponija za lesno biomaso je neposredno ob kotlovnici.
Osnovni tehnični podatki so sledeči:
− skupna moč kurilnih naprav: 6.800 kW
− kotel na lesno biomaso: 2.500 kW
− moč kondenzacijske naprave: 200-300 kW
− kotel na kurilno olje: 4.000 kW
Glavni del kotlovnice je kotel na lesno biomaso proizvajalca Kohlbach. Kotel je projektiran za
gorivo z relativno visoko vlažnostjo in debelino kosovnega materiala do 100 mm. Kot gorivo se
uporabljajo lesni ostanki: sekanci, lubje, žagovina in krajniki. Proces avtomatskega kurjenja od
odvzema biomase iz silosa, doziranja goriva in zraka v kotel, optimalno zgorevanje lesne
biomase z enakomernim pokritjem in debelino goriva na rešetkah glede na potrebno moč kotla v
območju od 20 do 100 % nazivne moči, odvod pepela in odvod ter čiščenje dimnih plinov preko
kondenzacijske naprave in dimnika omogoča mikroprocesorski multiparametrični regulacijski
sistem EL-TEC MULEJ, ki je vključen v sistem optimizacije toplovodnega sistema (Mulej,
Pospiš Perpar, Torkar…, 2003).
.
S tem projektom je Preddvor bistveno zmanjšal obremenjevanje okolja, prispeval k povečanju
turistične privlačnosti in dal pogoje drugim razvojnim možnostim (Mulej, Pospiš Perpar,
Torkar…, 2003).

