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Oskrba z električno energijo je kompleksen proces, ki zajema različne tehnologije
proizvodnje električne energije in distribucijo do porabnikov. Tehnologije za proizvodnjo
el. energije porabljajo različne energente in imajo zato drugačne vplive na okolje. Za oceno
vplivov na okolje smo uporabili metodo študije življenjskih ciklov (LCA) in ovrednotili
enajst tehnologij, ki se uporabljajo v Sloveniji, pri čemer funkcionalno enoto predstavlja
1kWh električne energije pri končnem porabniku. LCA model smo postavili v programu
GaBi Thinkstep, oceno rezultatov na ravni okoljskih indikatorjev pa smo opravili po metodi
ReCiPe. Najnižje vrednosti okoljskih indikatorjev imajo hidroelektrarne in vetrne elektrarne.
Nizke vrednosti so še pri jedrski elektrarni, fotovoltaiki in zemeljskemu plinu. V povprečju
dva do petkrat višje vrednosti so pri termoelektrarnah na lignit, črni premog, biomaso in
odpadke. Najvišje vrednosti pa so bile pri težkem kurilnem olju in bioplinu. Dodatno smo
analizirali okoljske vplive štirih scenarijev proizvodnje električne energije za Slovenijo, ki
se nanašajo na zapiranje TEŠ-a, postavitev drugega bloka jedrske elektrarne in na prehajanje
proti 100% deležu obnovljivih virov energije. Ugotovili smo, da prehod na obnovljive vire,
v primerjavi z obstoječo energijsko mešanico, za polovico zniža vrednost indikatorja
podnebnih sprememb, se pa močno povečajo toksičnost, evtrofikacija, zakiseljevanje, raba
zemlje in tanjšanje ozonske plasti. Z drugim blokom jedrske elektrarne pa bi večina
indikatorjev imela nižje vrednosti.
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Abstract
UDC 621.31:005.52(043.2)
No.: UN I/1334

Environmental impacts of different electricity production mixes in
Slovenia
Domen Hojkar
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Electricity supply is a complex process involving various technologies of electricity
generation and distribution. Electricity production technologies use different energy sources
and therefore have different impacts on the environment. To assess the impact on the
environment, we used the life cycle study (LCA) method and evaluated eleven technologies
used in Slovenia. The functional unit is set at 1kWh of electricity at the consumer. The LCA
model was set up in the GaBi Thinkstep program, and the evaluation of the results based on
environmental indicators was performed according to the ReCiPe methodology.
Hydropower and wind power plants have the lowest values of environmental indicators.
Nuclear power plants, photovoltaics and natural gas also show lower values. On average,
two to five times, higher values for environmental indicators are observed for thermal power
plants on lignite, hard coal, biomass, and waste. The highest values were for heavy fuel oil
and biogas electricity production. We additionally analysed the environmental impacts of
four scenarios of electricity production in Slovenia, which relate to the closure of thermal
power plant TEŠ, the construction of the second unit of the nuclear power plant Krško and
the transition to renewable resources. We found that transition to renewables, compared to
the existing energy mix, halves the value of climate change indicator, but significantly
increases toxicity, eutrophication, acidification, land use and ozone depletion. With the
second block of the nuclear power plant, however, most indicators would have lower values.
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1 Uvod
1.1 Ozadje problema
Za sodoben način življenja je ključnega pomena energija, ki jo potrebujemo za transport,
poganjanje industrijskih procesov, proizvodnjo hrane, zagotavljanje ugodne temperature
bivalnih prostorov in še v številnih drugih dejavnostih. Energija se nahaja v različnih
oblikah. Kemična energija je shranjena v povezavah med atomi snovi in jo izkoriščamo, ko
se prehranjujemo ali kurimo gorljive snovi. Jedrsko energija je shranjena v atomih in se
sprošča pri cepitvi le teh. Energijo, ki se prenaša med telesoma z različno temperaturo
imenujemo toplota, Sonce pa na Zemljo pošilja energijo v obliki elektromagnetnega
valovanja. Oblik energije je veliko, zakon o ohranitvi energije pa pravi, da se energija
ohranja in da ji lahko spreminjamo obliko.
Družba ta zakon uspešno izkorišča za proizvodnjo električne energije. Uporabljamo jo za
poganjanje aparatov, razsvetljavo in vedno več v transportu. Električno energijo prenašajo
elektroni, ki po vodniku tečejo od vira do porabnika. Ima prednost, da jo lahko prenašamo
po dolgih razdaljah in učinkovito ter hitro pretvarjamo v mehansko energijo, ne moremo pa
je proizvajati na zalogo. Proizvodnja električne energije se mora tako vedno prilagajati
trenutnim potrebam družbe. To dejstvo je tako v preteklosti kot danes narekovalo načine
proizvodnje električne energije.
V Sloveniji se več kot devetdeset odstotkov električne energije proizvede s
hidroelektrarnami, ki izkoriščajo potencialno energijo vode, termoelektrarnami, kjer se
sežiga premog in s cepitvijo jeder urana v jedrski elektrarni. Ostale tehnologije temeljijo na
sežiganju naravnega plina, bioplina, težkega kurilnega olja, lesne biomase ter odpadkov in
koriščenju sončne energije ter vetrne energije. Z razširjanjem zavedanja o pomembnosti
trajnega razvoja in škodljivih vplivih na okolje, se po svetu, predvsem pa po Evropi,
spreminjajo deleži posameznih tehnologij v strukturi proizvodnje električne energije.
Vse omenjene tehnologije predstavljajo svojevrsten poseg v okolje in v fazi izgradnje,
obratovanja in razgradnje obremenjujejo okolico. Nekateri izmed vplivov so izpusti
toplogrednih plinov, uničevanje ozonske plasti, onesnaževanje voda, zakiseljevanje okolje
in toksičnost za ljudi. V sklopu diplomske naloge bomo kritično ovrednotil vplive
posameznih tehnologij v Sloveniji in analiziral različne strukture proizvodnje električne
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energije. Zanašali se bomo na metodologijo LCA, za analizo tehnologij pa bomo uporabil
programsko orodje Gabi Thinkstep.

1.2 Cilji
Cilj diplomske naloge je kritično ovrednotiti okoljske vplive posameznih tehnologij za
proizvodnjo električne energije v Sloveniji, pri čimer bo funkcionalna enota 1kWh električne
energije pri končnem porabniku. Na podlagi tega pa nato postaviti splošen LCA model za
različne strukture oz. mešanice električne energije, ki jih ponujajo večji slovenski
dobavitelji. Model bo omogočal tudi spreminjane strukture energijskih virov in nam
izračunal okoljske bilance za različne scenarije.
Glavne cilji so razčlenjeni na naslednje točke:
• Definiranje problema in robnih pogojev
• Proučevanje ustrezne literature
• Spoznavanje z metodologijo LCA in metodologijo ReCiPe
• Spoznavanje s programsko opremo GaBi Thinkstep
• Postavitev LCA modela v programu GaBi Thinkstep
• Izračun okoljskih bilanc
• Analiza in vrednotenje rezultatov

1.3 Metodologija
Metode, ki jih bom uporabil pri izdelavi zaključne naloge so:
• Proučevanje ustrezne literature
• Zbiranje podatkov iz javnih virov in analiza podatkov iz javnih baz
• Metodologija za študij življenjskih ciklov LCA
• Metodologija za vrednotenje okoljskih vplivov ReCiPe
• Interpretacija rezultatov
Metodologija za študij življenjskih ciklov LCA oceni okoljske vplive posameznega izdelka
ali dejavnosti skozi njegov celotni življenjski cikel. Od pridobivanja osnovnih materialov do
faze razgradnje ali reciklaže. Pri tem analizira številne vplive na okolje in nam poda celovito
predstavo o vplivu izdelka ali dejavnosti. V sklopu metode LCA je treba vmesne rezultate o
izpustih in izkoriščanju naravnih virov združiti v bolj pregledne sklope oziroma kazalnike.
Ta del se imenuje LCIA. Metod za izračun okoljskih kazalnikov je več, v diplomski nalogi
pa se bomo omejil na uporabo metode ReCiPe. V zadnjem koraku metodologije LCA je
potrebno okoljske kazalnike še interpretirati in vrednotiti.

1.4 Omejitve in predpostavke
V zaključni nalogi se bomo pri študiji okoljskih vplivov omejili na električno energijo. Ker
so po svetu različni pogoji za proizvodnjo električne energije, se bomo omejili le na
Slovenijo in obravnavali le tehnologije, ki so v Sloveniji že prisotne. Za okoljske vplive je
pomembno ali so energenti kot sta premog in naravni plin v bližini elektrarn ali pa jih je
2
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potrebno transportirati od oddaljenih nahajališč. Pomembne so tudi naravne danosti, kot je
povprečna hitrost vetra in količina vpadne sončne energije, saj vplivajo na izkoristke
posameznih tehnologij.
Študija bo obsegala proizvodnjo električne energije od zibelke do vrat (cradle-to-gate, angl.).
Tako bo zajela vplive od pridobivanja osnovnih materialov, ki so potrebni za izgradnjo in
delovanje elektrarn do distribucije energije do končnega uporabnika. Zajeta pa bo tudi lastna
raba elektrarn in izgube v distribucijskem omrežju.
Vse tehnologije bomo vrednotil le iz vidika vplivov na okolje. Vidiki, kot je lastna cena
energije pri vrednotenju ne bodo igrali vloge.
Z metodologijo se bomo omejil na metodo študije življenjskih ciklov LCA. Rezultate, ki
bodo zajemali emisije v okolje in porabo naravnih virov, pa bomo z metodo ReCiPe prevedli
na manjše število okoljskih kazalcev.

1.5 Struktura diplomskega dela
V uvodu je povzeto ozadje problema, cilji, metodologija ter omejitve in predpostavke. V
poglavju teoretičnih osnov so opisane posamezne tehnologije za pridobivanje električne
energije in distribucijsko omrežje v Sloveniji. Pod poglavjem metodologija se nahaja
predstavitev metode za študije življenjskih ciklov LCA in metode za oceno vplivov na okolje
ReCiPe. Podrobneje so opisani posamezni okoljski kazalci, ki so uporabljeni pri analizi
rezultatov. V četrtem poglavju je predstavitev modela v programskem okolju GaBi
Thinkstep. V poglavju analiza rezultatov so primerjane različne tehnologije za proizvodnjo
električne energije, ocena obstoječe slovenske energijske mešanice in scenarijski modeli.
Analiza temelji na razčlembi okoljskih indikatorjev. V zadnjem poglavju so zbrani zaključki
in ugotovitve, ki jih lahko izluščimo iz raziskave.
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2 Teoretične osnove
Oskrba z električno energijo je kompleksen proces, ki zajema različne načine proizvodnje
energije in distribucijo do porabnikov. Tehnologije za proizvodnjo porabljajo različne
energente in imajo zato različne vplive na okolje. Z večanjem zavedanja o pomenu varovanja
narave, se struktura energetskih virov spreminja in gre v smeri obnovljivih virov. Pomembno
pa je dobro poznavanje posameznih tehnologij, njihovih prednosti in omejitev in predvsem
njihovih vplivov na okolje.

2.1 Tehnologije za proizvodnjo električne energije
V Sloveniji se električna energija pridobiva s pomočjo različnih tehnologij. Obstoječih
tehnologij, ki so prinesle k skupni proizvodnji vsaj 0,04% električne energije je bilo v letu
2018 deset. Veliko jih temelji na podobnih tehnoloških procesih, razlikujejo pa se v uporabi
energenta.
V tabeli so podane tehnologije in proizvajalci električne energije in njihov delež proizvedene
električne energije v slovenski energijski mešanici.
Tabela 2.1: Sestava slovenske energijske mešanice v letu 2018, [1]
Proizvajalec / tehnologija
Jedrska elektrarna Krško
Hidroelektrarne skupaj
TEŠ - lignit
TE-TOL - črni premog in sekanci
Ostali neobnovljivi viri
Sončne elektrarne
Bioplin
Lesna biomasa
TE Brestanica – zemeljski plin
Vetrne elektrarne
Sežig komunalnih odpadkov – Toplarna Celje
SKUPAJ

Proizvodnja [GWh]
5483,0
4783,0
3698,0
346,0
294,0
225,0
103,0
53,0
7,1
6,0
5,6
15003,7

Delež
36,54%
31,88%
24,65%
2,31%
1,96%
1,50%
0,69%
0,35%
0,05%
0,04%
0,04%
100%
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Slika 2.1: Tortni diagram deležev proizvedene električne energije posameznih tehnologij v letu
2018

2.1.1 Termoelektrarne na trda in tekoča goriva
V termoelektrarni pridobivamo električno energijo s pretvorbo toplotne energije. Toplota, ki
se sprošča z zgorevanjem goriva, se v turbini pretvarja v mehansko energijo in nato v
električno preko generatorja. Delujejo na principu Rankinovega krožnega cikla. V
uparjalniku se voda upari, zatem ekspandira v turbini in žene električni generator, nato pa se
ohladi in kondenzira v kondenzatorju. Pri termoelektrarnah je možna sočasna proizvodnja
električne energije in toplote, ki je energetsko zelo učinkovita. Kot vir toplote se v Sloveniji
uporablja več goriv, ki imajo različne karakteristike in vplive na okolje.
Lignit
Premog lignit se uporablja v Termoelektrarni Šoštanj, kjer se proizvede približno tretjina
slovenske elektrike. Lignit ima med premogi najslabšo kurilno vrednost in večje količine
žvepla in pepela. Lignit, ki se izkopava v premogovniku Velenje ima okoli 1,4% žvepla in
14% pepela. Pred sežigom ga je potrebno ustrezno pripraviti.
Rjavi premog
V Termoelektrarni Toplarni Ljubljana (TE-TOL, kratica) za gorivo uporabljajo rjavi
premog, ki se uvaža iz Indonezije. Ta premog ima približno desetkrat manj žvepla in pepela
kot velenjski lignit in tako lažje zadostuje pogojem za kurjenje v urbanem okolju. V TETOL se proizvede slabe 3% električne energije v Sloveniji, pokriva pa tudi približno
polovico potreb po toplotni energiji za sisteme daljinskega ogrevanja v Sloveniji.
Odpadki
Odpadke, ki se jih drugače ne da reciklirati, se lahko ustrezno loči in sežge v sežigalnicah.
S sproščeno toploto, se proizvaja električna in toplotna energija. Odpadki so pred sežigom
ustrezno obdelani, v sežigalnicah pa je tudi več filtrov, ki skrbijo za ustrezno kakovost
proizvedenih plinov. Edina sežigalnica odpadkov v Sloveniji je v Celju. Proizvaja predvsem
toplotno energijo za daljinsko ogrevanje in do 2MW električne energije. V celjski sežigalnici
se termično obdela nekaj več kot deset odstotkov vseh odpadkov proizvedenih v Sloveniji.
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V planu je tudi, da bi se že leta 2022 v Termoelektrarni Šoštanj izvajal sosežig nenevarnih
odpadkov, [2]
Biomasa
Biomasa je material naravnega izvora, ki se lahko namensko goji in je obnovljiv vir energije.
Sestavljena je iz organskih ogljikovih spojin in nastaja s procesom fotosinteze. Kot energent
se navadno uporablja lesna biomasa. Ta pa je lahko tudi iz odpadnega lesa, ki nastane ob
predelavi ali ob sekanju. Les se pred uporabo ustrezno predela v sekance ali pelete. V
Sloveniji je več elektrarn na biomaso, večina pa jih sočasno proizvaja tudi toplotno energijo.
Največji porabnik biomase je Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, letno pa se na ta način v
Sloveniji proizvede 0,35% energije.
Težko kurilno olje
Kot energent se v termoelektrarnah uporablja tudi težko kurilno olje. Zaradi visoke cene se
navadno ne uporablja za proizvodnjo večjih količin električne energije. Olje je uporabno
predvsem v izrednih razmerah ali pa na odmaknjenih področjih ter v sistemih sočasne
proizvodnje toplote in elektrike. Proizvodnja elektrike iz težkega kurilnega olja v Sloveniji
se prilagaja razmeram in ima vsako leto različno vrednost. V letu 2018 je bila proizvodnja
zelo nizka in je predstavljala manj kot 0,04%.

2.1.2 Plinske elektrarne
Plinska elektrarna za proizvodnjo elektrike sežiga plin. V plinsko turbino se dovajata
komprimiran zrak in plin. Plin izgori, se ekspandira skozi turbino in tako poganja električni
generator. Vroči izpušni plini imajo še veliko toplotne energije, ki se lahko porabi za
segrevanje vode in poganjanje parne turbine. Ta proces je podoben kot v termoelektrarni.
Plinske elektrarne imajo visok termodinamski izkoristek in so zaradi možnosti hitrega
zagona pomembne za kritje koničnih obremenitev ali pa v primeru izpada drugih elektrarn.
Elektrika iz plinskih elektrarn je v Sloveniji draga, zaradi visoke cene goriv in malega števila
obratovalnih ur elektrarn.
Zemeljski plin
Zemeljski plin uporablja plinska termoelektrarna Brestanica, kjer z šestimi plinskimi bloki
pokrivajo predvsem potrebe po vršni energiji in služijo tudi kot varovalo v primeru
nenadnega izpada katere od večjih elektrarn. Namenjena je tudi ponovnemu sestavljanju
elektroenergetskega sistema v primeru razpada in zagotavlja neodvisen zunanji vir Jedrske
elektrarne Krško.
Bioplin
Bioplin je mešanica plinov, ki nastanejo pri anaerobni razgradnji organskih snovi. Torej gre
za gnitje ali vrenje organskih snovi brez prisotnosti zraka. V glavnem sestoji iz metana in
ogljikovega dioksida. Bioplin je lahko izdelan iz bioloških in splošnih odpadkov, odpadne
hrane, fekalij ali pa iz namensko gojenih poljščin. Bioplin se prišteva k obnovljivim virom
energije. V Sloveniji imamo nekaj deset elektrarn na bioplin, ki skupaj proizvedejo malo
manj kot odstotek električne energije.
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2.1.3 Jedrska elektrarna
Jedrska elektrarna v osnovi deluje kot termoelektrarna, le da potrebno toploto pridobi s
cepitvijo atomskih jeder in ne s sežiganjem fosilnih goriv. Za gorivo se najpogosteje
uporablja uran, ki je obogaten s posebnimi postopki.
V osnovi je jedrska elektrarna sestavljena iz dveh delov, jedrskega in konvencionalnega. V
jedrskem delu se sprošča jedrska energija, ki segreva vodo, ta pa nato prenaša toploto za
proizvodnjo pare v konvencionalni del. Para se ekspandira v turbini, generator pa mehansko
energijo pretvori v električno. Primarna in sekundarna voda se nikoli ne zmešata.
Uporaba jedrskih goriv neposredno ne doprinaša k izpustom CO2 in SO2, je pa veliko bolj
kritično ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki jih je potrebno ustrezno skladiščiti tudi več
sto let.
V Sloveniji imamo Jedrsko elektrarno Krško, ki proizvede okoli tretjino vse električne
energije v Sloveniji. Elektrarna deluje enakomerno skozi celo leto in pokriva potrebe po
pasovni energiji.

2.1.4 Hidroelektrarne
Hidroelektrarne spreminjajo potencialno energijo vode v električno energijo tako, da voda
iz višje ležečega rezervoarja teče po ceveh do nižje ležeče turbine. Voda na poti spremeni
potencialno energijo v kinetično in z veliko hitrostjo doteka na lopatice vodne turbine, ki
nato poganja električni generator.
Delimo jih na pretočne, akumulacijske in črpalne. Pretočne hidroelektrarne delujejo na
osnovi sprotnega dotoka vode. Proizvodnja električne energije je odvisna od trenutnega
pretoka vode. Akumulacijske in akumulacijsko pretočne hidroelektrarne so manj odvisne od
vremena in letnega časa, a predstavljajo večji poseg v okolje, saj potrebujejo akumulacijsko
jezero. Črpalne elektrarne pa so posebna oblika hidroelektrarn in so v osnovi porabnik
električne energije. Vodo v času presežka proizvodnje električne energije črpajo v višje
ležeče jezero, v času povečane potrebe po energiji pa vodo spuščajo nazaj skozi turbino. Pri
tem se del energije izgubi, a je razlika v ceni elektrike takšna, da se postopek vseeno splača.
S tem pripomorejo k stabilnosti elektro omrežja, saj lahko pokrivajo vršne potrebe. Takšna
elektrarna je v Avčah.
V Sloveniji imamo štiri večje sklope hidroelektrarn, ki skupaj proizvedejo skoraj tretjino
električne energije. Večji sklopi so Dravske elektrarne Maribor, Savske elektrarne Ljubljana,
Soške elektrarne Nova Gorica in hidroelektrarne na spodnji Savi.

2.1.5 Sončne elektrarne
Sonce na Zemljo pošilja toplotni tok okoli 1350 W/m2. Količina energije, ki je Sonce odda
na Zemljo je zelo velika in močno presega vse naše potrebe po energiji. Del te energije pa je
možno z izkoriščanjem fotoefekta pretvoriti neposredno v električno energijo.
Fotonapetostni sistemi so sestavljeni iz celic, ki so iz polprevodniških materialov, navadno
silicija. Ko na dva spojena tipa posebnih polprevodnikov vpade svetloba, se v materialu
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pojavijo pari elektronov in vrzeli, ki se ločijo. Na priključkih nastane razlika v napetosti, ki
požene električni tok.
Na ta način fotonapetostni sistem pretvori 10 do 20 odstotkov vpadne sončne energije v
električno. Sončne elektrarne so odvisne od vremena in lahko delujejo le podnevi. Brez
sistema shranjevanja energije, takšna proizvodnja ni najbolj zanesljiva. V Sloveniji trenutno
predstavljajo pol drugi odstotek vse proizvedene elektrike.

2.1.6 Vetrne elektrarne
Vetrne elektrarne pretvarjajo kinetično energijo vetra v električno. Razvoj vetrnic omogoča
vedno večje premere lopatic, ki dosegajo že več kot 100m. Z razvojem se ekonomičnost
tovrstnih elektrarn močno povečuje in zato v nekaterih državah z veliko vetrovnostjo že
predstavljajo pomemben delež v proizvodnji elektrike.
Vetrne elektrarne so smotrne v pokrajinah, kjer je hitrost vetra razmeroma visoka in
konstantna. Proizvodnja električne energije je odvisna od trenutnih vremenskih pogojev. V
Sloveniji sta dve večji vetrnici, ki proizvedeta 0,04% vse energije.

2.2 Struktura slovenskega trga električne energije
Glavni izziv pri zagotavljanju kakovostne preskrbe z električno energijo je ohranjanje
stabilnega elektroenergetskega sistema. Za to skrbijo številne službe in podjetja, ki se
usklajujejo in trudijo, da je infrastruktura, ki obsega proizvodnjo električne energije ter
prenosno in distribucijsko omrežje v dobrem stanju. Največja proizvajalca energije, ki
združujeta večino glavnih termoelektrarn, hidroelektrarn in jedrsko elektrarno sta HSE,
d.o.o. in GEN-Energija, d.o.o. Sistemski operater prenosnega omrežja skrbi za ravnovesje
med porabo električne energije iz omrežja in proizvodnjo. Ker je težko natančno načrtovati
potrebe porabnikov, je pomembna tudi izmenjava električne energije s Hrvaško, Italijo in
Avstrijo preko mednarodnih povezav. Za to v Sloveniji skrbi družba ELES, d.o.o. V lasti pa
ima tudi distribucijsko omrežje napetostnih nivojev 110 kV, 220 kV in 440 kV, ki zajema
daljnovode in razdelilno-transformatorske postaje. Distribucijsko omrežje je na prenosno
priključeno preko razdelilno-transformatorskih postaj. Električni vodi nižjih napetosti pa
vodijo vse do končnih odjemalcev. Operater sistema je družba SODO d.o.o., vzdrževalne in
druge distribucijske dejavnosti pa izvaja pet elektro podjetij. V prenosnem omrežju
predstavljajo izgube 1,6% v distribucijskem pa 3,6% [1].

Slika 2.2: Distribucija električne energije, [3]
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3 Metodologija raziskave
Raziskovanja vplivov na okolje se je potrebno lotiti znanstveno in s pomočjo že uveljavljenih
in priznanih metod, ki zagotavljajo ponovljivost rezultatov in možnost primerjanja z drugimi
raziskavami. V svetu je dobro priznana metoda študije življenjskih ciklov ali LCA metoda,
zato jo bomo uporabili tudi v raziskavi vplivov proizvodnje električne energije. V sklopu
študije bomo za oceno vplivov na okolje uporabili ReCiPe metodologijo, v pomoč pa nam
bo programsko orodje GaBi Thinkstep.

3.1 Študija življenjskih ciklov – LCA analiza
Študija življenjskih ciklov je celovita in mednarodno po ISO14040 in ISO14044
standardizirana metoda, ki omogoča znanstveno vrednotenje okoljskega vpliva izdelkov,
storitev ali procesov. Predstavlja podporo pri objektivnem sprejemanju odločitev, ki se
nanašajo na trajnostno proizvodnjo in porabo produktov.
Metoda LCA za vsak produkt kvantificira vse relevantne emisije in porabljene vire ter
njegov vpliv na okolje, zdravje in izrabljanje osnovnih virov. V obzir vzame celoten ali pa
del življenjskega cikla produkta. Zajame lahko procese pridobivanja osnovnih virov, faze
izdelave, uporabe in reciklaže ter odstranjevanja preostalih odpadkov. Namen metode je da
pomaga pri reševanju okoljskih problemov, pri čemer pa skrbi, da se z reševanjem enega
problema ne povzroči več problemov v drugih fazah. Kot primer, da izboljšanje faze izdelave
ne privede do dosti večjih problemov pri reciklaži in odstranjevanju odpadkov, [4].
Študija je sestavljena iz štirih elementov, ki so med seboj povezani kot prikazuje slika.
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Slika 3.1: Elementi LCA analize, [5]

3.1.1 Namen in obseg študije
Pri analizi se v začetku določi meje sistema, pri čemer se navadno omeji na študijo od zibelke
do groba (od pridobivanja materialov do končne reciklaže), zibelke do vrat (od pridobivanja
materialov do uporabnika), zibelke do zibelke (v primeru, da se izdelek v celoti reciklira) ali
od vrat do vrat (študija vmesnega procesa). V sklopu diplomske naloge bomo ovrednotili
okoljske vplive pridobivanja in distribucije električne energije do gospodinjstev, se pravi od
zibelke do vrat. Okoljski kazalci bodo tako zajeli tudi lastno rabo postrojev za pridobivanje
električne energije in izgube v distribucijskem omrežju. Geografsko se bomo omejili na
Slovenijo in na tehnologije, ki so trenutno že prisotne.

3.1.2 Analiza inventarja
V fazi analize inventarja (LCI – life cycle inventory, angl.) se zbira podatke, ki so ključni za
LCA analizo. V tej fazi se količinsko popiše vse tokove, ki vstopajo in izstopajo iz sistema.
Tokovi zajemajo materialne vire, energijo, porabo vode in emisije v zrak, vodo in okolje. Za
produkt se izdela tabela vseh vstopnih in izstopnih tokov in številčnih vrednosti, [3].

Slika 3.2: Shematski prikaz analize inventarja (LCI)
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Postavitev plana in zbiranje podatkov
Analiza je lahko zelo kompleksna in lahko obsega zelo veliko tokov. Glede na obseg študije
je potrebno izbrati smiseln kriterij, ki določa katere tokove bomo še popisali in katere ne.
Primer takšnega kriterija bi bil popis vseh masnih tokov, ki predstavljajo vsaj 5% končne
mase, ali popis tokov, ki skupaj predstavljajo vzroke za 95% predvidenih emisij. Kriteriji pa
mora biti premišljeno izbran, saj lahko kakšna stvar, ki jo izključimo iz analize v resnici
predstavlja pomemben delež vseh emisij.
Vsakemu toku je potrebno določiti ustrezno količino. Pomagamo si lahko z že obstoječimi
raziskavami ali bazami podatkov. Če za kakšen proces še ni znanih podatkov, pa moramo
študijo ali oceno narediti sami. Podatke je smiselno dobro preveriti, saj od njih zavisi
natančnost celotne analize.
Definiranje funkcionalne enote in preverjanje modela
Določiti je potrebno, kaj predstavlja funkcionalno enoto produkta ali procesa. Vrednosti vseh
vhodnih in izhodnih tokov je potrebno definirati glede na funkcionalno enoto. Model je treba
še preveriti s pomočjo energijskih in masnih bilanc. Če se odkrijejo napake, jih je potrebno
popraviti.
V diplomski nalogi bo funkcionalno enoto predstavljala 1kWh električne energije pri
končnem porabniku.

3.1.3 Ocena vplivov
V fazi ocene vplivov (LCIA – Life cycle impact analysis, angl.) se analizirajo okoljski vplivi
prej popisanega inventarja. Če smo prej popisali, da za proizvodnjo 1kWh ure električne
energjie potrebujemo določeno količino lignita, v tej fazi analiziramo kakšne vplive na
okolje ima pridobivanje in sežig tega lignita. Študij vplivov je lahko zelo kompleksen, zato
si lahko pomagamo z že znanimi podatki, ki so zbrani v bazah.
Dobljeni rezultati o vplivih so zelo obsežni in jih je težko primerjati ali predstaviti, zato se
smiselno združijo v manjše število okoljskih kazalcev. Način združevanja definirajo različne
metode, kot sta ReCiPe ali CML2001. Metode različnim vplivom pripišejo različne
utežitvene faktorje in jih združijo pod skupen kazalnik. Primer takega združevanja je
okoljski kazalnik, ki opisuje potencial globalnega segrevanja in združuje toplogredne pline,
ki so glede na učinek ustrezno uteženi. Rezultati različnih metod se med seboj razlikujejo, a
morajo vseeno prikazati podobno sliko.

3.1.4 Interpretacija
Interpretacija rezultatov je obvezen del študije življenjskih ciklov. Pomembno je da se iz
študije izluščijo konkretni zaključki. Standard ISO14040 opisuje, kako je potrebno preveriti,
če se rezultati analize res skladajo z našimi zaključki. Standard narekuje, da mora
interpretacija zajemati tri točke [6] :
-

identifikacijo kritičnih procesov, ki povzročajo največ škode,
oceno same študije z razmislekom o popolnosti in doslednosti študije,
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-

sklepe, omejitve in priporočila. Potegniti je potrebno sklepe a se ob tem zavedati
omejitev študije. Bralcem študije pa je potrebno podati ustrezna priporočila, ki so
podprta z rezultati.

3.2 Vrednotenje vplivov na okolje z metodo ReCiPe
Pri študiji življenjskih ciklov najprej definiramo cilj in obseg študije in nato popišemo
inventar. Ker inventar navadno obsega dolg seznam emisij in uporabljenih virov, ga je težko
interpretirati. Cilj faze vrednotenja vplivov na okolje (LCIA faza) je tako prevesti dolge
tabele podatkov v manjše število okoljskih kazalnikov, ki jih je lažje medsebojno primerjati
in predstaviti javnosti. ISO 14040 in 14044 standarda le splošno definirata izvajanje študije
življenjskih ciklov in ne določata, kako mora biti vrednotenje vplivov na okolje izvedeno. V
veljavi je več LCIA metod, ki pomagajo pri interpretaciji rezultatov, v diplomski nalogi pa
se bomo poslužili metode ReCiPe [7].
Posebnost uporabljene metode ReCiPe je, da nam lahko rezultate poda na dveh stopnjah:
-

osemnajst vmesnih indikatorjev oz. kazalcev,
trije končni indikatorji oz. kazalci.

Vmesni indikatorji so natančno določeni in imajo majhno negotovost, njihovi vplivi pa so
znanstveno dobro raziskani. Po drugi strani pa je te indikatorje težko interpretirati. Težave
povzroča predvsem večje število indikatorjev in njihovo dokaj abstraktno poimenovanje.
Indikatorji se med drugim nanašajo na onesnaževanje vode in zemlje, porabo mineralnih in
fosilnih virov, škodovanje človekovemu zdravju in spreminjanje podnebja. Preko vmesnih
indikatorjev lahko natančno identificiramo kritične točke v posameznem procesu, težje pa
procese medsebojno primerjamo. Interpretacija vmesnih indikatorjev zahteva dosti znanja.
Končni indikatorji pa so preprosti za razumevanje, a imajo veliko negotovost. Združujejo
več vmesnih indikatorjev in popisujejo njihov skupen vpliv na enem izmed treh področij.
Področja so škodovanje človekovemu zdravju, škodovanje ekosistemu in škodovanje
razpoložljivosti virov. Združen vpliv več indikatorjev je težko popisati, saj vsi medsebojni
vplivi še niso zadostno raziskani in še ni dovolj razumevanja o združenih vplivih na okolje.
Ker so končni indikatorji le trije, je procese medsebojno lažje primerjati in je tudi rezultate
tako lažje predstaviti širši javnosti.
Metodologija ReCiPe omogoča analizo vmesnih in končnih indikatorjev iz treh različnih
perspektiv:
-

Individualist; popisuje kratkoročne okoljske vplive, optimistično pričakuje, da se
bomo z napredkom tehnologije izognili problemom že v bližnji prihodnosti. Npr.
ocenjuje vplive globalnega segrevanja za čas dvajsetih let.
Hierarhist; generalni model za srednjeročne napovedi, ki je v praksi največkrat
uporabljen (časovni okvir stotih let).
Egalitarist; previdnostni model, ki vzame v obseg zelo dolgo časovno obdobje. Npr.
ocenjuje vplive globalnega segrevanja za naslednjih tisoč let.

Pri študiji vplivov različnih tehnologij na proizvodnjo električne energije bomo zadeve
obravnaval iz perspektive hierarhista, saj je takšen model najbolj splošen in se ne omeji na
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zelo kratko časovno obdobje, hkrati pa pričakuje da se bodo tehnologije v prihodnosti
sčasoma izboljševale.

3.2.1 Vmesni indikatorji
Vmesni indikatorji na osemnajstih področjih združijo vse bistvene izpuste in jih popišejo z
eno številko. Enota je navadno enaka ekvivalentnim kilogramom glavnega onesnaževalca v
dani kategoriji, vsi ostali onesnaževalci pa se s faktorji pretvorijo v ekvivalente vrednosti
glavnega onesnaževalca. Razlage glavnih kategorij so podane v nadaljevanju.
Spreminjanje podnebja (Climate change) – ekvivalentni kilogrami CO2
Indikator zajema toplogredne učinke različnih plinov, ki privedejo do segrevanja ozračja ter
podnebnih sprememb in s tem predstavljajo nevarnost človekovemu zdravju in okolju.
Indikator zbere vse toplogredne pline in jih združi v eno vrednost ekvivalentno učinku, ki bi
ga imela enaka količina CO2. Posamezne pline se množi z ustreznim faktorjem, ki je odvisen
od vrste plina in časovnega okvirja v katerem izvajamo LCIA analizo. Kot primer lahko
vzamemo metan, ki ga za časovni okvir dvajsetih let množimo s faktorjem 86, za časovni
okvir stotih let pa s faktorjem 34. To pomeni, da v dvajsetih letih en kilogram metana
povzroči primerljiv učinek na spreminjanje podnebja kot 86 kilogramov CO2, ker pa metan
s časom razpada, se njegov vpliv v obdobju sto let občutno zmanjša in je zato faktor le še
34.
Za izračun indikatorja, ki popisuje spreminjanje podnebja, moramo tako poznati vse izpuste
plinov, ter njihove učinke v primerjavi z ogljikovim dioksidom. Vrednost v ekvivalentnih
kilogramih CO2 izračunamo po enačbi:
𝑛

𝑘𝑔 𝐶𝑂2,𝑒𝑞 = ∑(𝑚𝑖 ∗ 𝑓𝑖 )

(3.1)

𝑖=1

m
f

…
…

masa plina [kg]
faktor plina [/]

Stratosfersko tanjšanje ozonske plasti (Ozone depletion) – ekvivalentni kilogrami CFC
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Plast ozona v atmosferi ščiti nas in druge organizme pred škodljivo UV-B radiacijo. Če plast
ozona ni zadosti debela, prepusti večji delež UV-B žarkov, ki povečajo tveganje za obolenji
s kožnim rakom, povzročajo prehitro staranje kože in zatirajo delovanje imunskega sistema.
Škodljivi so tudi rastlinam in živalim na kopnem in v morju.
Stratosferski ozon predstavlja devetdeset odstotkov vsega ozona v atmosferi. Za tanjšanje
plasti so najbolj odgovorne kemikalije, ki vsebujejo klorove in bromove atome. Zaradi
kemijske narave klora in broma pride v plasti ozona do verižnih reakcij, ki počasi a dolgo
časa izčrpavajo ozonsko plast.
Za ekvivalentno vrednost se vzame triklorofluorometan, poznan tudi kot CFC – 11 ali Freon
-11, saj je bil v preteklosti široko uporabljen kot hladilni plin in je javnosti precej znan.
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Izračun za ekvivalentno vrednost CFC 11 se izvede po enakem postopku kot preračun za
ekvivalentno vrednost CO2.
Tanjšanje ozonske plasti se na ravni končnih indikatorjev upošteva le pri škodovanju
človekovemu zdravju, saj so ostali vplivi na okolje zelo obširni in jih je težko popisati.
Zakisljevanje zemlje – (Terrestrial Acidification) – ekvivalentni kilogrami SO2
Onesnaževanja zraka z anorganskimi snovmi, kot so fosfati, nitrati in sulfati ima vpliv na
kislost zemlje. Številne rastline so prilagojene specifični pH vrednosti zemlje in jih lahko
zakisljevanje močno prizadene. Posledice so vidne v redčenju avtohtonih vrst in
spreminjanju geosfere. Študije kažejo, da lahko onesnaževalci po zraku prepotujejo tudi več
tisoč kilometrov, preden se odložijo, zato je zakisljevanje globalni problem, ki se ga morajo
države lotevati skupaj.
Za ekvivalentno enoto je privzet žveplov dioksid SO2. Vplivi ostalih sulfatov, nitratov in
fosfatov se izračunajo preko znanih faktorjev.
Evtrofikacija (Eutrophication) – ekvivalentni kilogrami N (dušika) ali P (fosforja)
Evtrofikacija je pojav, ko kopenske ali morske vode postanejo obogatene z minerali ter
dušikovimi in fosforjevimi spojinami, kar spodbudi množenje alg in fitoplanktona. Zaradi
procesa se lahko zmanjša količina kisika v vodi, kar vpliva na preživetje drugih organizmov.
Posledice evtrofikacije lahko opazimo kot cvetenje voda, ko voda postane zelena, rumena
ali pa rdeča.
Najpogostejši razlog za evtrofikacijo so izpusti gnojil, kanalizacije in detergentov v vodne
sisteme. Odvečna gnojila se lahko s časom iz obdelovalnih površin preko podtalnice
prenesejo v reke, jezera in tudi morja. Probleme pa povzročajo tudi izpusti dušikovih spojin
v ozračje.
Rast alg je pogojena s številnimi faktorji in hranilnimi snovmi, a najpogosteje sta v
pomanjkanju ravno dušik in fosfor in je zato pospešena rast alg odvisna od količine teh dveh
snovi. ReCiPe metodologija ločuje med evtrofikacijo morja in evtrofikacijo kopenskih voda.
Za morske vode se uporablja enota ekvivalentih kilogramov dušika, v kopenskih vodah pa
navadno primanjkuje in zavira evtrofikacijo fosfor, zato se uporablja ekvivalentne kilograme
fosforja.
Toksičnost (Toxicity) – ekvivalentni kilogrami 1,4-DB (1,4-diklorobenzen)
Toksičnost pokriva široko območje škodljivih efektov kemikalij na naravo in človeka.
Emisije škodljivih snovi se akumulirajo v zraku, zemlji in posledično v rastlinah in živalih.
Človek je škodljivim vplivom izpostavljen preko dihanja onesnaženega zraka in preko
prehranjevanja s pridelki ali živalmi, ki imajo v sebi previsoke koncentracije škodljivih
kemikalij. Posledice se kažejo povečanih možnostih za številna ne rakava in rakava
obolenja. Pri izračunu toksičnosti je potrebno upoštevati geografsko lokacijo, časovni okvir,
podnebje in številne druge faktorje.
ReCiPe metodologija razločuje med petimi vrstami toksičnosti, ki so toksičnost kopenskih
voda, toksičnost morskih voda, toksičnost zemlje in rakavo ter ne rakavo toksičnost za
človeka. Pri vseh indikatorjih je enota ekvivalentni kilogram 1,4-diklorobenzena, ki je
organska spojin uporabljena v razkužilih, dezodorantih in pesticidih.

14

Metodologija raziskave
Nastanek drobnih trdnih delcev (Fine Particulate Matter Formation) – ekvivalentni
kilogrami PM 2,5 delcev
Pod fine drobne delce štejemo delce s premerom manjšim od 10 μm. Navadno gre za prah,
ki nastaja ob izgorevanju goriv in je prisoten v zraku. PM delci povzročajo predvsem
obolenja dihal, saj med vdihavanjem dosežejo zgornje dihalne poti in pljuča. Predvsem so
ogroženi starejši in bolniki, ki že imajo obstoječe bolezni dihal. Študije kažejo, da so majhni
delci PM 2,5 (premer 2,5 μm) bolj nevarni kot večji delci.
Na trdne delce se lahko v zraku vežejo tudi žveplovi dioksidi, amonijak, dušikovi oksidi
kovine ali ozon in tako nastanejo sekundarni PM aerosoli.
Večji delci so v atmosferi nekaj ur ali dni, manjši delci pa so lahko več časa in se včasih
sperejo šele z dežjem. Onesnaženost z trdnimi delci je navadno najvišja v zimskih mesecih,
ko se izdatno kuri fosilna goriva.
Tvorba fotokemičnega ozona (Photochemical Ozone Formation) - ekvivalentni
kilogrami dušikovih oksidov NOx
Ozon se v atmosferi tvori s fotokemično reakcijo med dušikovimi oksidi in ogljikovodiki, v
prisotnosti ultravijolične svetlobe. Proces je najbolj izrazit poleti in je škodljiv živalim in
človeku, saj lahko povzroči vnetje dihal in poškoduje pljuča.
Fotokemični ozon škoduje tudi rastlinam, zato metodologija ReCiPe definira dva
indikatorja, enega za ljudi in enega za ekosistem. Oba podajata vrednost v kilogramih
dušikovih oksidov in jih imata v splošnem precej podobne.
Ionizirajoča radiacija (Ionizing Radiation) – ekvivalentna vrednost kBq Co-60
izpuščenega v zrak.
Kazalnik meri količino ionizirajoče radiacije izpuščene v okolje skozi življenjski cikel. Pod
ionizirajočo radiacijo se šteje delce in elektromagnetno valovanje, ki ima dovolj visoko
hitrost oz. energijo, da lahko izbije atome iz atomov in molekul. Takšna radiacija je človeku
in živalim zelo nevarna in povzroča številne zdravstvene težave, bolezni in raka. Sevanje je
v prostoru lahko prisotno še nekaj tisoč let, zato je ustrezno skladiščenje radioaktivnih
odpadkov še vedno velik problem.
V primeru jedrske elektrarne zajema kazalnik pridobivanje radioaktivnih materialov,
predelavo, bogatenje, proizvodnjo elektrike in ravnanje z odpadki.
Enota kBq Co-60 se nanaša na kilo (tisoč) bekerele, ki so enota za merjenje aktivnosti
radioaktivnega izvira. Co-60 oz. kobalt 60 pa je radioaktivni izotop kobalta, ki je umetno
proizveden v jedrskih reaktorjih.
Raba zemlje (Land Use) – ekvivalentna vrednost letnega pridelka
Indikator popisuje kakšne učinke na ekosistem ima raba zemljišč za potrebe kmetijstva,
pridobivanja materialov in postavitve zgradb. Spreminjanje naravnega okolja in naselitev
tujerodnih vrst ima vpliv na naravno okolje, povzroča izgubo biodiverzitete ter zavzema
živalim naravni prostor.
Enota podaja ekvivalentno vrednost količine letnega pridelka, ki bi ga lahko pridelali na
porabljenem prostoru.
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Poraba sladke vode (Freshwater Consumption) – kubični metri m3
Sladka voda je v mnogih delih sveta že redka dobrina. Veliko procesov porablja vodo pri
pridobivanju, predelavi, uporabi in reciklaži virov. Vplive porabe sladke vode je težko
povzeti, saj zelo zavisijo od okolja. Poraba sladke vode v okolju kjer je primanjkuje ima
dosti večje posledice kot v okolju z zadostno količino vode.
Ker zaenkrat še ne obstajajo modeli, ki bi splošno opisali, kako poraba vode vpliva na
človeka in na okolje, se podaja le količina porabljene vode v kubičnih metrih.
Izčrpavanje kovin (Metal Depletion) – ekvivalentni kilogrami bakra Cu
Indikator popiše količino kovin, ki so potrebne za proces. Smisel takšnega indikatorja je v
tem, da lahko preko njega na ravni končnih indikatorjev napovedujemo, kako se bo dvignila
cena surovin, saj bo izkopavanje vedno težje in vedno dražje, saj bodo surovine vedno bolj
redke.
Izčrpavanje fosilnih goriv (Fossil depletion) – ekvivalenti kilogrami nafte
Pod fosilna goriva se štejejo nafta, zemeljski plin in premog. Goriva so nastajala tudi pred
več sto milijoni let in so neobnovljiva. Izčrpavanje goriv vodi v vedno težje pridobivanje in
dvig cene, zato se tudi ta indikator na končni ravni prevede v dvig cene.
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3.2.2 Končni indikatorji
Končni indikatorji definirajo tri področja varstva, ki so človekovo zdravje, kvaliteta
ekosistema in pomanjkanje virov. Združujejo vplive več vmesnih indikatorjev in jih
predstavijo v enotah, ki si jih je lahko predstavljati.
Škodovanje človekovemu zdravju – izguba let življenja z všteto invalidnostjo – DALY
Različni učinki na človekovo zdravje se združijo v končni indikator z enoto DALY (ang.
disability-adjusted life years). Enota DALY je seštevek pričakovanih izgubljenih let
življenja (zaradi zgodnejše smrti) in let z delno ali polno invalidnostjo. Izračuna se po
preprosti enačbi.
𝐷𝐴𝐿𝑌 = 𝑌𝐿𝐿 + 𝑌𝐿𝐷

(3.2)

𝑌𝐿𝐷 = 𝑤 ∗ 𝐷

(3.3)

DALY
YLL

…
…

YLD

…

w
D

…
…

izguba let življenja z všteto invalidnostjo [leta]
pričakovano število izgubljenih let življenja zaradi zgodnejše smrti
[leta]
izgubljena leta življenja zaradi invalidnosti (slabša kakovost življenja)
[leta]
faktor invalidnosti/bolezni (0 = popolno zdravje, 1 = smrt)
trajanje invalidnosti/bolezni [leta]

Glavne omejitve metode, ki ocenjuje tako imenovano izgubo let življenja je, da težko oceni
kako bo v prihodnosti napredovala medicina in je zelo pogojena z razvitostjo države, saj bolj
razvite države državljanom ponujajo boljše zdravstvene oskrbe. Prav tako pa ne razlikuje
med ljudmi po starosti, ampak poda za vse enako vrednost.
Prednost končnega indikatorja je v tem, da si ga bralec lahko preprosto predstavlja in ga zato
bolj prizadene. Končni indikator, ki opisuje škodovanje človekovemu zdravju je zelo
uporaben za predstavitev javnosti, vendar je izračun še vedno precej nenatančen, zato je
potrebno biti pri interpretaciji kritičen. To velja tudi za naslednja dva indikatorja.
Škodovanje ekosistemu – izumiranje vrst v enem letu – species.yr
Učinki na okolje kot so evtrofikacija, zakiseljevanje, podnebne spremembe, toksičnost, raba
zemljišč in drugi imajo vpliv na izumiranje živali in rastlin. Po podatkih iz leta 2000
poznamo nekaj več kot milijon šeststo tisoč različnih vrst, ocenjeno število vseh vrst pa je
nekaj več kot dvanajst milijonov. Človekove dejavnosti močno vplivajo na izumiranje
določenih vrst in s tem kvarijo biodiverziteto.
Indikator združi predvideno izumiranje kopenskih, sladkovodnih in morskih vrst v eno
številko, ki nam pove pričakovano število vrst, ki bodo zaradi našega delovanja izginile v
enem letu.
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Zmanjševanje razpoložljivosti virov – povišani stroški - $
Do zmanjševanja razpoložljivosti virov pride, kadar se določen vir porablja hitreje, kot se
lahko generira ali obnavlja. Razpoložljivost virov se ne nanaša le na neobnovljive vire in
fosilna goriva, ampak tudi na krčenje gozdov, rudarjenje mineralov in kovin, onesnaževanje
virov, erozijo zemlje, ribarjenje, lov in drugo. Cena virov je direktno povezana z
razpoložljivostjo in z ceno pridobivanja, zato ima indikator enoto dolar.
Tveganje, da bo človeštvo nekatere vire, kot je nafta v prihodnosti v celoti izčrpalo je veliko,
zato je indikator zelo pomemben. Pomembno je upoštevati tudi možnosti reciklaže,
alternativne vire in časovni okvir v katerem se lahko zgodi primanjkljaj vira. Predvsem pri
razpoložljivosti pitne vode je problem, ker ni alternativnih virov, voda pa je ključna za
preživetje ljudi in drugih vrst.
Povezava med vmesnimi in končnimi indikatorji
Vsak vmesni indikator se lahko prevede na enega ali več končnih indikatorjev. Modeli za
pretvorbo temeljijo na znanstvenih raziskavah in se lahko razlikujejo glede na geografsko
lokacijo in časovno konstanto (npr. 10, 100 ali 1000 let).
Tabela 3.1: Povezava med vmesnimi in končnimi indikatorji

Spreminjanje podnebja (Climate change)
Stratosfersko tanjšanje ozonske plasti (Ozone depletion)
Zakisljevanje zemlje – (Terrestrial Acidification)
Evtrofikacija (Eutrophication)
Toksičnost (Toxicity)
Nastanek drobnih trdnih delcev (Fine Particulate Matter Formation)
Tvorba fotokemičnega ozona (Photochemical Ozone Formation)
Ionizirajoča radiacija (Ionizing Radiation)
Raba zemlje (Land Use)
Poraba sladke vode (Freshwater Consumption
Izčrpavanje kovin (Metal Depletion)
Izčrpavanje fosilnih goriv (Fossil depletion)

Škodovanje
Zmanjševanje
Škodovanje
človekovemu
razpoložljivosti
ekosistemu
zdravju
virov
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(+ pomeni, da za povezavo obstaja kvantitativen model; - pomeni, da je povezava pomembna, a še
ni splošnega modela, ki bi jo popisal)
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3.3 Programsko orodje GaBi Thinkstep
GaBi Thinkstep je programsko orodje za postavljanje modelov življenjskih ciklov. Podprto
je s široko bazo podatkov, ki vsebuje podatke o ceni, porabljeni energiji in okoljskih vplivih
različnih produktov in procesov. Baza podatkov se stalno osvežuje in dopolnjuje. Z leti je
GaBi Thinkstep postalo eno izmed najbolj uporabljenih orodij za postavljanje LCA modelov
in izračune okoljskih kazalnikov.
Za postavitev modela v GaBi okolju je potrebno definirati plan oz. sistem, ki ga preučujemo.
Vsak plan je sestavljen iz več procesov, ti pa so med seboj povezani z materialnimi in
energijskimi tokovi. Procese lahko definiramo sami, lahko pa jih poiščemo v široki bazi
podatkov. Z uporabo že definiranih procesov prihranimo čas, saj je podrobno popisovanje
posameznega procesa lahko zelo zamudno. Uporabniški vmesnik omogoča hitro
prepoznavanje žarišč in preprosto prikazovanje rezultatov v grafih in tabelah.

Slika 3.3: Prikaz osnovnega LCA modela za različne tehnologije

Slika 3.4: Grafični prikaz rezultatov v programu GaBi
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4 LCA model
Model za študijo življenjskih ciklov smo postavili v programskem okolju GaBi Thinkstep.
Podatke za procese smo dobili iz GaBijeve baze podatkov [8]. Najprej smo naredili model
za primerjavo tehnologij, nato pa tudi splošen model za analizo različnih mešanic električne
energije.

4.1 Primerjava posameznih tehnologij
Začetna analiza bo temeljila na primerjavi posameznih tehnologij, zato najprej postavimo
preprost model, kjer samo definiramo različne tehnološke procese, ki so neodvisni en od
drugega. Za funkcionalno enoto smo izbrali 1kWh električne energije pri končnem
porabniku. Pri izračunu okoljskih kazalnikov moramo upoštevati, da mora elektrarna
proizvesti nekaj več energije, saj je gre del za delovanje elektrarne, del pa se je izgubi v
energetskem omrežju. Potrebna proizvedena električna energija se izračuna po spodnjih
formulah. Glede na proizvedeno električno energijo bomo računali okoljske kazalce.

𝐸𝑛𝑒𝑡_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝐸𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑛𝑖𝑘
𝑖𝑜𝑚𝑟𝑒ž𝑗𝑒
1−
100

𝐸𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝐸𝑛𝑒𝑡_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑖
1 − 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎 𝑟𝑎𝑏𝑎
100

𝑇𝑒ℎ𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑖 = 𝐸𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑇𝑒ℎ𝑖

(4.1)

(4.2)

(4.3)

𝑛

∑ 𝑇𝑒ℎ𝑖 = 100%

(4.4)

𝑖=1
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𝐸𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑛𝑖𝑘
𝐸𝑛𝑒𝑡_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐸𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑖𝑜𝑚𝑟𝑒ž𝑗𝑒
𝑖𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑎 𝑟𝑎𝑏𝑎
𝑇𝑒ℎ𝑖
𝑇𝑒ℎ𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑖

…
…
…
…
…
…
…

Energija pri končnem porabniku [kWh]
Energija na pragu elektrarne [kWh]
Celotna potrebna proizvedena energija [kWh]
Izgube v energetskem omrežju [%]
Izgube zaradi lastne rabe elektrarne [%]
Delež proizvedene električne energije iz dane tehnologije [%]
Normirana vrednost dane tehnologije [kWh]

Za lastno rabo vzamemo 2,25%, izgube v energetskem omrežju pa predstavljajo 6,14%. Pri
analizi posameznih tehnologij postavimo delež tehnologije na 100% (enačba 4.4). Po
izračunu mora elektrarna proizvesti 1,09kWh električne energije, da je končni porabnik
prejme 1kWh.

Slika 4.1: Model za primerjalno analizo posameznih tehnologij

V model smo vključili le v Sloveniji že obstoječe tehnologije. Izpustili smo na primer
elektrarne na uplinjen premog, geotermalne elektrarne, sončne tehnologije, ki ne temeljijo
na fotovoltaiki in elektrarne na šoto.

4.2 Obstoječa slovenska energijska mešanica
Za analizo okoljskih vplivov obstoječe energijske mešanice v Sloveniji nam ni potrebno
postavljati lastnega modela, saj ima program GaBi v bazah že vse podatke. Model v
programu GaBi temelji na večletni statistiki Eurostata, ki je evropska služba za zagotavljanje
kvalitetnih statističnih podatkov. V GaBiju smo izbrali obstoječ proces Si – electricity mix
in definirali funkcionalno enoto, program pa nam je vrnil vrednosti okoljskih kazalcev.
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Tabela 4.1: Deleži v GaBijevem modelu slovenske energijske mešanice
Tehnologija / energent
Jedrska
Hidroelektrarne
Lignit
Črni premog
Zemeljski plin
Fotovoltaika
Bioplin
Biomasa
Težko kurilno olje
Odpadki
Vetrne elektrarne
Sončne elektrarne
Šota
Geotermalne elektrarne
Uplinjen premog
Izgube v energetskem omrežju
Lastna raba

Delež
36,54%
36,51%
19,25%
2,31%
2,14%
1,47%
0,76%
0,72%
0,24%
0,04%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,14%
2,25%

4.3 Splošen model za različne scenarije
Postavili smo splošen model za različne scenarije, ki deluje po sledečem postopku:
- Določimo deleže posameznih tehnologij
- Definiramo funkcionalno enoto oz. količino energije pri končnem porabniku
- Iz lastne rabe in izgub po enačbah 4.1 in 4.2 izračunamo vrednost 𝐸𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
- Vrednosti deležev posameznih tehnologij normiramo po enačbi 4.3
- Normirane vrednosti vstopajo v proces "mešanja energije"
- Opazimo, da v proces mešanja energije vstopa več energije, kot je izstopa. Razliko
vrednosti opišemo kot odpadno toploto, saj se izgube v večini pretvorijo v toploto.
Model omogoča, da spreminjamo deleže tehnologij in količino energije pri porabniku. Glede
na te faktorje nam izračuna normirane vrednosti, ki vstopajo v proces mešanja energije in
nato vrednosti okoljskih kazalnikov za funkcionalno enoto.

Slika 4.2: Nastavljanje deležev tehnologij v splošnem modelu
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LCA model
Zamislili smo si štiri scenarije proizvodnje električne energije. Prvi scenarij je obstoječa
slovenska energijska mešanica SI – mix. Deležem tehnologij smo pripisali enake vrednosti,
kot jih ima že narejen GaBijev model. Glede na obstoječe stanje bomo lahko primerjali
vrednosti indikatorjev v ostalih scenarijih. Lastno rabo energetskih postrojev in izgube v
omrežju smo v vseh scenarijih pustili enake.
Scenarij JEK2 zajema izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Načrti za
izgradnjo predvidevajo, da bi proizvodnja el. energije znašala 8 do 12 TWh letno [9].
Trenutna proizvodnja v Sloveniji znaša okoli 15 TWh, zato scenarij predvideva zaprtje
Termoelektrarne Šoštanj in prenehanje uporabe črnega premoga. Ob nespremenjeni
proizvodnji ostalih elektrarn, bi se letna proizvodnja električne energije povišala na okoli 16
TWh letno. Zaradi tega je delež energije iz hidroelektrarn, v primerjavi s trenutno en.
mešanico, v scenariju JEK2 sorazmerno manjši. Ostali deleži so nespremenjeni, da je v
primerjavi scenarijev čim manj spremenljivk.
Scenarij Odpadki temelji na zavedanju, da bo v prihodnosti potrebno poiskati dolgoročno
rešitev za ravnanje z odpadki. Vsak prebivalec v Sloveniji v povprečju proizvede 495kg
odpadkov letno [10]. Količina odpadkov se z leti viša in eden izmed načinov ravnanja z njimi
je termična izraba oz. sežig. V Sloveniji so že načrti za sosežig odpadkov v Termoelektrarni
Šoštanj, a je naš scenarij bolj skrajen in predvideva, da sežig odpadkov zamenja vso
električno energijo iz fosilnih goriv. Deleže lignita, črnega premoga, zemeljskega plina in
težkega kurilnega olja smo postavili na 0% in sorazmerno povišali proizvodnjo iz odpadkov.
Zelen scenarij se deloma nanaša na slovenski energetski načrt, ki navaja, da je potrebno do
leta 2030 postopno opustiti fosilne vire, preiti k podnebno nevtralni družbi in povečati delež
obnovljivih virov energije na 43% [11]. Fokus je predvsem na upočasnitvi oz. ustavitvi
podnebnih sprememb in zmanjševanju ogljičnega odtisa, manj pa je govora o drugih vplivih
na okolje. Zanima nas predvsem, kakšne bi bile vrednosti okoljskih indikatorjev, ki se ne
nanašajo na klimatske spremembe, če bi 100% električne energije pridobili iz obnovljivih
virov energije in zemeljskega plina. Hidroelektrarne so v Sloveniji že dobro izkoriščene,
zato njihovega deleža nismo spreminjali. Od fosilnih virov energije smo pustili le zemeljski
plin, saj se v literaturi veliko omenja kot dobra alternativa ostalim fosilnim gorivom. Scenarij
predvideva tudi zaprtje jedrske elektrarne. Od obnovljivih virov smo največji delež dali
biomasi, saj je v Sloveniji veliko gozdov. Deleža vetrnih elektrarn nismo spreminjali, saj
ocenjujemo da v Sloveniji niso primerni pogoji za to tehnologijo.
Tabela 4.2 prikazuje deleže posameznih tehnologij v različnih scenarijih.
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LCA model
Tabela 4.2: Deleži tehnologij v posameznih scenarijih

Tehnologija / energent
Jedrska
Hidroelektrarne
Lignit
Črni premog
Zemeljski plin
Fotovoltaika
Bioplin
Biomasa
Težko kurilno olje
Odpadki
Vetrne elektrarne
Izgube v energetskem
omrežju
Lastna raba

Si - mix
36,54
36,51
19,25
2,31
2,14
1,47
0,76
0,72
0,24
0,04
0,02

JEK2
62,40
32,21
0,00
0,00
2,14
1,47
0,76
0,72
0,24
0,04
0,02

6,14
2,25

6,14
2,25

DELEŽ [%]
Odpadki
36,54
36,51
0,00
0,00
0,00
1,47
0,76
0,72
0,00
23,98
0,02

Zelen scenarij
0,00
36,51
0,00
0,00
15,00
15,00
10,00
23,47
0,00
0,00
0,02

6,14
2,25

6,14
2,25

V sliki 4.3 je prikazana postavitev modela za Zelen scenarij v programu GaBi.

Slika 4.3: Prikaz postavitve modela v GaBiju za Zelen scenarij
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5 Rezultati in analiza
Rezultati LCA študije bodo predstavljeni na ravni vmesnih okoljskih indikatorjev, saj je
analiza na ravni končnih indikatorjev preveč negotova. Analiza bo zajela predvsem
identifikacijo kritičnih točk posameznih procesov in razlago. Indikatorji se v literaturi
uporabljajo v angleških izvirnih različicah, zato jih bomo tako v tabelah prikazovali tudi mi.
V spodnji tabeli so podani slovenski prevodi okoljskih indikatorjev.
Tabela 5.1: Slovenski prevodi angleških poimenovanj okoljskih indikatorjev
Izvirno poimenovanje indikatorja v angleščini
Climate change, default, excl biogenic carbon
[kg CO2 eq.]
Climate change, incl biogenic carbon [kg CO2
eq.]
Fine Particulate Matter Formation [kg PM2.5
eq.]
Fossil depletion [kg oil eq.]
Freshwater Consumption [m3]
Freshwater ecotoxicity [kg 1,4 DB eq.]
Freshwater Eutrophication [kg P eq.]
Human toxicity, cancer [kg 1,4-DB eq.]
Human toxicity, non-cancer [kg 1,4-DB eq.]
Ionizing Radiation [kBq Co-60 eq. to air]
Land use [Annual crop eq.·y]
Marine ecotoxicity [kg 1,4-DB eq.]
Marine Eutrophication [kg N eq.]
Metal depletion [kg Cu eq.]
Photochemical Ozone Formation, Ecosystems
[kg NOx eq.]
Photochemical Ozone Formation, Human
Health [kg NOx eq.]
Stratospheric Ozone Depletion [kg CFC-11 eq.]
Terrestrial Acidification [kg SO2 eq.]
Terrestrial ecotoxicity [kg 1,4-DB eq.]

Slovenski prevod
Podnebne spremembe, (izključujoč biogen
ogljik)
Podnebne spremembe, (vključujoč biogen
ogljik)
Nastanek drobnih trdnih delcev
Izčrpavanje fosilnih goriv
Poraba sladke vode
Ekotoksičnost sladkih voda
Evtrofikacija sladkih voda
Toksičnost za človeka, rakotvorna
Toksičnost za človeka, nerakotvorna
Ionizirajoča radiacija
Raba zemlje
Ekotoksičnost morskih voda
Evtrofikacija morskih voda
Izčrpavanje kovin
Tvorba fotokemičnega ozona, ekosistem
Tvorba fotokemičnega ozona, človekovo
zdravje
Stratosfersko tanjšanje ozonske plasti
Zakiseljevanje zemlje
Ekotoksičnost zemlje
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Rezultati in analiza

5.1 Primerjava posameznih tehnologij
Po postavitvi GaBi modela, smo dobili vrednosti za devetnajst okoljskih kazalnikov za
1kWh proizvedene električne energije. Rezultati so predstavljeni v spodnji tabeli in se
nanašajo na Slovenijo.
Tabela 5.2: Vrednosti okoljskih kazalnikov za 1kWh električne energije pri končnem porabniku po
metodi ReCiPe za posamezne tehnologije
Climate change, default, excl biogenic carbon [kg CO2 eq.]
Climate change, incl biogenic carbon [kg CO2 eq.]
Fine Particulate Matter Formation [kg PM2.5 eq.]
Fossil depletion [kg oil eq.]
Freshwater Consumption [m3]
Freshwater ecotoxicity [kg 1,4 DB eq.]
Freshwater Eutrophication [kg P eq.]
Human toxicity, cancer [kg 1,4-DB eq.]
Human toxicity, non-cancer [kg 1,4-DB eq.]
Ionizing Radiation [kBq Co-60 eq. to air]
Land use [Annual crop eq.·y]
Marine ecotoxicity [kg 1,4-DB eq.]
Marine Eutrophication [kg N eq.]
Metal depletion [kg Cu eq.]
Photochemical Ozone Formation, Ecosystems [kg NOx eq.]
Photochemical Ozone Formation, Human Health [kg NOx eq.]
Stratospheric Ozone Depletion [kg CFC-11 eq.]
Terrestrial Acidification [kg SO2 eq.]
Terrestrial ecotoxicity [kg 1,4-DB eq.]

Jedrska
4,72E-03
4,73E-03
7,14E-06
2,19E-01
2,51E-03
4,36E-05
3,18E-08
1,14E-05
2,04E-03
5,30E-02
2,79E-05
6,24E-05
1,64E-06
1,16E-05
2,34E-05
2,30E-05
1,51E-09
2,28E-05
1,20E-03

Hidro
5,38E-03
5,37E-03
2,27E-06
6,72E-04
7,78E-06
3,80E-07
5,28E-09
3,76E-04
1,77E-04
1,29E-05
3,18E-04
1,73E-06
3,20E-08
1,76E-04
7,29E-06
7,24E-06
7,92E-10
6,13E-06
2,42E-03

Lignit Črni premog Fotovoltaika
1,05E+00
1,10E+00
5,61E-02
1,05E+00
1,10E+00
5,57E-02
1,44E-04
3,30E-04
5,34E-05
2,31E-01
2,24E-01
1,67E-02
2,67E-03
4,82E-04
4,23E-04
3,27E-05
2,18E-05
1,16E-05
2,48E-08
4,20E-08
9,07E-08
4,97E-05
1,05E-04
3,70E-05
1,14E-02
8,84E-03
1,86E-02
2,09E-04
6,86E-05
8,11E-04
5,01E-04
5,77E-04
2,68E-03
8,12E-05
7,07E-05
4,32E-04
5,72E-06
2,46E-06
6,72E-07
5,71E-04
4,42E-04
1,27E-03
6,35E-04
7,85E-04
1,15E-04
6,34E-04
7,82E-04
1,10E-04
1,55E-07
1,81E-07
1,41E-08
4,68E-04
1,09E-03
1,59E-04
9,08E-02
7,25E-02
1,34E+00

Bioplin Biomasa Zemeljski plin
2,59E-01 3,36E-02
5,12E-01
2,46E-01 3,72E-02
5,12E-01
5,11E-04 2,51E-04
7,12E-05
2,50E-02 8,59E-03
1,83E-01
5,19E-03 2,38E-03
1,45E-04
2,10E-04 5,04E-05
2,34E-05
3,95E-05 9,70E-06
2,29E-08
6,79E-04 1,44E-04
1,17E-04
5,69E-02 1,95E-02
1,54E-03
5,65E-04 1,82E-04
1,67E-05
6,69E-01 3,77E-01
2,22E-04
2,53E-04 1,63E-04
3,66E-05
2,53E-04 8,44E-05
1,63E-07
1,15E-02 1,16E-03
1,36E-04
1,62E-03 9,72E-04
3,64E-04
1,61E-03 9,58E-04
3,55E-04
2,06E-06 3,22E-07
1,74E-08
1,88E-03 8,51E-04
2,21E-04
1,83E-02 1,90E-01
2,59E-02

Vetrna Odpadki težko k. olje Mešanica
9,59E-03 7,16E-01 1,09E+00
3,83E-01
9,73E-03 6,09E-01 1,09E+00
3,82E-01
6,81E-06 1,46E-04
5,32E-04
4,31E-04
2,81E-03 2,22E-02
3,30E-01
1,48E-01
3,68E-05 6,18E-03
2,61E-03
2,05E-03
1,89E-06 9,48E-06
2,98E-04
2,76E-05
1,88E-08 1,67E-07
2,92E-07
7,24E-07
5,38E-04 7,03E-05
5,69E-04
1,87E-04
1,44E-03 5,53E-02
1,14E-01
6,84E-03
4,62E-05 1,08E-03
2,74E-04
1,44E-02
7,21E-04 1,42E-03
5,47E-04
1,52E-02
1,71E-05 3,55E-04
4,85E-04
6,99E-05
1,20E-07 2,01E-06
3,76E-06
6,93E-06
4,27E-04 1,11E-03
3,29E-04
4,35E-04
2,00E-05 8,47E-04
1,64E-03
3,81E-04
1,98E-05 8,46E-04
1,62E-03
3,79E-04
2,39E-09 3,38E-08
1,09E-07
9,08E-08
2,03E-05 4,94E-04
1,78E-03
1,44E-03
4,69E-02 9,07E-01
1,75E-01
7,79E-02

Za lažjo interpretacijo smo rezultate normirali tako, da je najvišja vrednost okoljskega
kazalca enaka stotim odstotkom, vse ostale vrednosti pa predstavljajo sorazmeren delež. Sto
odstotkov tako predstavlja v posamezni kategoriji okolju najmanj prijazno opcijo.
Tabela 5.3: Relativne vrednosti okoljskih kazalnikov
Climate change, default, excl biogenic carbon [kg CO2 eq.]
Climate change, incl biogenic carbon [kg CO2 eq.]
Fine Particulate Matter Formation [kg PM2.5 eq.]
Fossil depletion [kg oil eq.]
Freshwater Consumption [m3]
Freshwater ecotoxicity [kg 1,4 DB eq.]
Freshwater Eutrophication [kg P eq.]
Human toxicity, cancer [kg 1,4-DB eq.]
Human toxicity, non-cancer [kg 1,4-DB eq.]
Ionizing Radiation [kBq Co-60 eq. to air]
Land use [Annual crop eq.·y]
Marine ecotoxicity [kg 1,4-DB eq.]
Marine Eutrophication [kg N eq.]
Metal depletion [kg Cu eq.]
Photochemical Ozone Formation, Ecosystems [kg NOx eq.]
Photochemical Ozone Formation, Human Health [kg NOx eq.]
Stratospheric Ozone Depletion [kg CFC-11 eq.]
Terrestrial Acidification [kg SO2 eq.]
Terrestrial ecotoxicity [kg 1,4-DB eq.]

Jedrska
0,4%
0,4%
1,3%
66,3%
40,6%
14,6%
0,1%
1,7%
1,8%
100,0%
0,0%
12,9%
0,6%
0,1%
1,4%
1,4%
0,1%
1,2%
0,1%

Hidro
0,5%
0,5%
0,4%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
55,5%
0,2%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
1,5%
0,4%
0,4%
0,0%
0,3%
0,2%

Lignit
Čni premog Fotovoltaika Bioplin Biomasa Zemeljski plin Vetrna Odpadki Težko k. olje Mešanica
95,3%
100,0%
5,1%
23,5%
3,1%
46,6%
0,9%
65,2%
99,4%
34,9%
95,3%
100,0%
5,1%
22,4%
3,4%
46,6%
0,9%
55,4%
99,5%
34,8%
27,1%
62,0%
10,0%
95,9%
47,2%
13,4%
1,3%
27,4%
100,0%
81,0%
69,9%
67,7%
5,1%
7,6%
2,6%
55,4%
0,9%
6,7%
100,0%
44,8%
43,1%
7,8%
6,8%
84,0%
38,5%
2,3%
0,6% 100,0%
42,3%
33,2%
10,9%
7,3%
3,9%
70,4%
16,9%
7,8%
0,6%
3,2%
100,0%
9,3%
0,1%
0,1%
0,2% 100,0%
24,6%
0,1%
0,0%
0,4%
0,7%
1,8%
7,3%
15,5%
5,5% 100,0%
21,3%
17,2%
79,3%
10,4%
83,8%
27,6%
10,0%
7,8%
16,3%
50,0%
17,1%
1,4%
1,3%
48,6%
100,0%
6,0%
0,4%
0,1%
1,5%
1,1%
0,3%
0,0%
0,1%
2,0%
0,5%
27,2%
0,1%
0,1%
0,4% 100,0%
56,4%
0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
2,3%
16,7%
14,6%
89,1%
52,1%
33,5%
7,5%
3,5%
73,2%
100,0%
14,4%
2,3%
1,0%
0,3% 100,0%
33,4%
0,1%
0,0%
0,8%
1,5%
2,7%
4,9%
3,8%
11,0% 100,0%
10,1%
1,2%
3,7%
9,6%
2,9%
3,8%
38,7%
47,9%
7,0%
98,7%
59,3%
22,2%
1,2%
51,7%
100,0%
23,2%
39,1%
48,2%
6,8%
99,0%
59,0%
21,9%
1,2%
52,1%
100,0%
23,4%
7,5%
8,8%
0,7% 100,0%
15,6%
0,8%
0,1%
1,6%
5,3%
4,4%
24,9%
58,0%
8,4% 100,0%
45,2%
11,7%
1,1%
26,3%
94,4%
76,5%
6,8%
5,4%
100,0%
1,4%
14,2%
1,9%
3,5%
67,7%
13,1%
5,8%

V nadaljevanju bomo za opis vrednosti uporabljali naslednje izraze:
Nizka vrednost indikatorja – do 5% maksimalne vrednosti
Povišana vrednost indikatorja – od 5% do 40% maksimalne vrednosti
Visoka vrednost indikatorja – od 40% do 70% maksimalne vrednosti
Zelo visoka vrednost indikatorja – od 70% do 90% maksimalne vrednosti
Kritična vrednost indikatorja – od 90% do 100% maksimalne vrednosti
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Maksimalna vrednost je enaka najvišji vrednosti indikatorja v posamezni kategoriji, oznaki
čista in okolju prijazna tehnologija, pa se bosta navezovala na nizke vrednosti indikatorjev.
Ob predpostavki, da je vseh devetnajst okoljskih kazalnikov enako uravnoteženih, lahko na
hitro primerjamo različne tehnologije in pridemo do prvih opažanj:
- Opazimo, da imajo nizke vrednosti okoljskih kazalnikov predvsem elektrika iz
hidroelektrarne in iz vetrnih elektrarn. Precej nizke vrednosti imajo tudi jedrska
elektrarna, zemeljski plin in fotovoltaika, ki imajo večino okoljskih kazalcev nizkih,
vendar pa so v nekaterih kategorijah veliki onesnaževalci.
- V Sloveniji se kurjenje črnega premoga glede na izpuste izkaže za primerljivo lignitu
in v nekaterih kategorijah celo slabša izbira. Sežiganje odpadkov ima manjši vpliv
na podnebne spremembe, a je v drugih pogledih okoljsko manj spremenljivo,
predvsem na področju toksičnosti. Biomasa ima ravno tako majhen vpliv na
podnebne spremembe, a potrebuje veliko zemljišča.
- Izrazito najvišje vrednosti indikatorjev imata bioplin in težko kurilno olje.
Iz začetnih opažanj lahko opazimo nekaj zanimivosti, ki jih bomo podrobneje pogledali:
- Primerjava tehnologij z najnižjimi vrednostmi okoljskih indikatorjev.
- Primerjava termoelektrarn na različna goriva.
- Zakaj imata bioplin in težko kurilno olje tako visoke vrednosti okoljskih kazalcev?

5.1.1 Primerjava okoljskih kazalnikov tehnologij s pretežno
nizkimi vrednostmi okoljskih kazalnikov
Tehnologije s pretežno nizkimi vrednostmi indikatorjev so jedrska, hidro, fotovoltaika,
zemeljski plin in vetrna.
Tabela 5.4 Tehnologije s pretežno nizkimi vrednostmi okoljskih kazalnikov za 1kWh električne
energije pri končnem porabniku
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Jedrske elektrarne:
Tehnologija se izkaže za okolju prijazno na področju podnebnih sprememb, saj pri jedrski
reakciji ne nastaja ogljikov dioksid. Elektrarna ne predstavlja velik poseg v okolje, saj se na
majhni površini pridobi velike količine energije. Nizke vrednosti so tudi na področjih
škodovanja zemlji, formaciji fotokemičnega ozona in tanjšanja ozonske plasti.
Tehnologija je kritična na področju ionizirajoče radiacije, kar je pričakovano, saj je pri
razcepu jeder radiacija stranski produkt. Iz tega vidika je tehnologija veliko bolj škodljiva
kot druge, saj nobena od preostalih tehnologij ne doseže več kot 2% vrednosti jedrske
elektrarne. Velik problem je tudi dolgoročno skladiščenje radioaktivnih odpadkov. Radiacijo
pogosto povezujemo z rakom in boleznimi, a sta presenetljivo okoljska kazalnika za
toksičnost človeku nizka. Povišane in visoke vrednosti okoljskih kazalcev so še pri
toksičnosti voda, porabi vode in izrabi fosilnih virov.
Hidroelektrarne:
Pridobivanje elektrike iz hidroelektrarn se glede na okoljske kazalnike izkaže za najbolj
okolju prijazno, saj je le en kazalnik visok, vsi ostali pa so nizki. Preseneti nas, da je visok
kazalnik za človeku rakotvorno toksičnost.
Po LCA študijah za hidroelektrarne lahko sklepamo, da je za okoli 80% vseh izpustov v
okolje kriva faza izgradnje in da na visoko vrednost kazalnika za toksičnost človeku vpliva
predvsem uporaba večjih količin jekla pri izgradnji elektrarne, [12]. Pri proizvodnji jekla se
uporablja koks, ki je zelo škodljiv okolju. Peči, ki uporabljajo koks emitirajo v zrak
onesnaževalce kot je naftalen, ki je zelo toksičen in lahko povzroča raka. Toksična je tudi
odpadna voda, ki vsebuje vrsto rakotvornih spojin, [13], [14].
Fotovoltaika:
Fotovoltaika ima približno dvajsetkrat manjši potencial za podnebne spremembe kot lignit
ali črni premog, a še vedno desetkrat večji kot energija iz hidroelektrarn in jedrske elektrarne.
Povišane vrednosti indikatorjev so pri formaciji finih trdih delcev, nerakotvorni toksičnosti
za človeka, izrabi kovin in zakiseljevanju zemlje. Fotovoltaika ima med vsemi tehnologijami
najvišjo vrednost toksičnosti za zemljo in kritično vrednost za toksičnost oceanov.
V življenjskem ciklu fotovoltaičnega panela so kritične faza ekstrakcije materialov,
proizvodnje in razgradnje, medtem ko so v fazi obratovanja izpusti v okolje minimalni. Za
proizvodnjo celic se potrebuje kemijsko čist polikristalni silicij, ki se ga dobi z energijsko
zelo potratnimi procesi. Faza proizvodnje lahko zelo vpliva na kvaliteto zraka, zemlje in
vode, saj je v atmosfero in biosfero izpuščenih veliko nevarnih snovi, [15].
Zemeljski plin:
Zemeljski plin spada med fosilna goriva, a ima za polovico nižje izpuste CO2 kot premog.
Več kot polovico nižji je tudi indikator za formacijo trdnih delcev PM2,5. Načeloma je
skoraj v vseh kategorijah dosti bolj okolju prijazna izbira kot trda goriva. Pričakovano je
visok indikator za izrabljanje fosilnih virov, saj se zemeljski plin nahaja v omejenih
količinah. Povišane vrednosti pa so tudi pri formaciji fotokemičnega ozona, zakiseljevanju
zemlje in rakotvorni toksičnosti.
V študijah se zemeljski plin omenja predvsem kot dobra alternativa premogu in kurilnemu
olju. Uporaba zemeljskega plina namesto premoga, zmanjša tudi emisije NOx in SOx, kar
pomeni manjše zakiseljevanje okolja in manj fotokemičnega ozona, [16].
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Vetrne elektrarne:
LCA študija pokaže, da je električna energija iz vetrnih elektrarn zelo čista. Vrednosti skoraj
vseh indikatorjev so nizke, nekoliko višje so le pri izrabi kovin in porabi zemljišč. Preseneča
visoka vrednost rakotvorne toksičnosti za človeka, ki je le 5% nižja kot pri težkem kurilnem
olju. Rezultati primerljivih LCA študij kažejo, da je toksičnost posledica predvsem faze
izgradnje, kjer je potrebnega veliko jekla, betona in aluminija. Postopek pridobivanja jekla
je energijsko zelo potraten in izpušča v okolico številne rakotvorne snovi, [17], [13].

5.1.2 Primerjava okoljskih kazalnikov termoelektrarn na
različna goriva
V termoelektrarni se pridobiva električna energija s pretvorbo toplotne energije. Vir toplote
je zgorevanje goriva, ki je lahko premog, kurilno olje, plin ali pa odpadki. Primerjali bomo,
kako različna goriva vplivajo na okolje.
Tabela 5.5: Primerjava okoljskih kazalnikov termoelektrarn na različna goriva za 1kWh električne
energije pri končnem porabniku
Climate change, default, excl biogenic carbon [kg CO2 eq.]
Climate change, incl biogenic carbon [kg CO2 eq.]
Fine Particulate Matter Formation [kg PM2.5 eq.]
Fossil depletion [kg oil eq.]
Freshwater Consumption [m3]
Freshwater ecotoxicity [kg 1,4 DB eq.]
Freshwater Eutrophication [kg P eq.]
Human toxicity, cancer [kg 1,4-DB eq.]
Human toxicity, non-cancer [kg 1,4-DB eq.]
Ionizing Radiation [kBq Co-60 eq. to air]
Land use [Annual crop eq.·y]
Marine ecotoxicity [kg 1,4-DB eq.]
Marine Eutrophication [kg N eq.]
Metal depletion [kg Cu eq.]
Photochemical Ozone Formation, Ecosystems [kg NOx eq.]
Photochemical Ozone Formation, Human Health [kg NOx eq.]
Stratospheric Ozone Depletion [kg CFC-11 eq.]
Terrestrial Acidification [kg SO2 eq.]
Terrestrial ecotoxicity [kg 1,4-DB eq.]

Lignit
Črni premog Bioplin Biomasa Zemeljski plin
1,05E+00
1,10E+00 2,59E-01 3,36E-02
5,12E-01
1,05E+00
1,10E+00 2,46E-01 3,72E-02
5,12E-01
1,44E-04
3,30E-04 5,11E-04 2,51E-04
7,12E-05
2,31E-01
2,24E-01 2,50E-02 8,59E-03
1,83E-01
2,67E-03
4,82E-04 5,19E-03 2,38E-03
1,45E-04
3,27E-05
2,18E-05 2,10E-04 5,04E-05
2,34E-05
2,48E-08
4,20E-08 3,95E-05 9,70E-06
2,29E-08
4,97E-05
1,05E-04 6,79E-04 1,44E-04
1,17E-04
1,14E-02
8,84E-03 5,69E-02 1,95E-02
1,54E-03
2,09E-04
6,86E-05 5,65E-04 1,82E-04
1,67E-05
5,01E-04
5,77E-04 6,69E-01 3,77E-01
2,22E-04
8,12E-05
7,07E-05 2,53E-04 1,63E-04
3,66E-05
5,72E-06
2,46E-06 2,53E-04 8,44E-05
1,63E-07
5,71E-04
4,42E-04 1,15E-02 1,16E-03
1,36E-04
6,35E-04
7,85E-04 1,62E-03 9,72E-04
3,64E-04
6,34E-04
7,82E-04 1,61E-03 9,58E-04
3,55E-04
1,55E-07
1,81E-07 2,06E-06 3,22E-07
1,74E-08
4,68E-04
1,09E-03 1,88E-03 8,51E-04
2,21E-04
9,08E-02
7,25E-02 1,83E-02 1,90E-01
2,59E-02

Odpadki težko k. olje Mešanica
7,16E-01
1,09E+00
3,83E-01
6,09E-01
1,09E+00
3,82E-01
1,46E-04
5,32E-04
4,31E-04
2,22E-02
3,30E-01
1,48E-01
6,18E-03
2,61E-03
2,05E-03
9,48E-06
2,98E-04
2,76E-05
1,67E-07
2,92E-07
7,24E-07
7,03E-05
5,69E-04
1,87E-04
5,53E-02
1,14E-01
6,84E-03
1,08E-03
2,74E-04
1,44E-02
1,42E-03
5,47E-04
1,52E-02
3,55E-04
4,85E-04
6,99E-05
2,01E-06
3,76E-06
6,93E-06
1,11E-03
3,29E-04
4,35E-04
8,47E-04
1,64E-03
3,81E-04
8,46E-04
1,62E-03
3,79E-04
3,38E-08
1,09E-07
9,08E-08
4,94E-04
1,78E-03
1,44E-03
9,07E-01
1,75E-01
7,79E-02

Lignit in črni premog
Lignit in črni premog sta največja onesnaževalca glede na vpliv na podnebne spremembe.
Za proizvedeno kilovatno uro električne energije proizvedeta več kot kilogram CO2
ekvivalenta. Oba energenta imata visok potencial izčrpavanja fosilnih virov in formacije
fotokemičnega ozona. Čeprav črni premog vsebuje manj pepela in žvepla kot lignit, je
vrednost indikatorjev za formacijo trnih delcev in zakiseljevanja zemlje višja pri črnem
premogu. Rezultati so nekoliko presenetljivi in so verjetno posledica tega, da LCA študija
zajema tudi pridobivanje premoga in transport. Črni premog, ki se uporablja v Sloveniji je
iz Indonezije, zato transport predstavlja velik del izpustov. Študija LCA ni omejena na
lokalno okolje, zato je lahko uporaba črnega premoga za bližnjo okolico okoljsko boljša
izbira, za svet pa na dolgi rok slabša.
Biomasa
Na podnebne spremembe ima od možnih goriv najmanjši vpliv biomasa, saj v življenjskem
ciklu porabi skoraj toliko CO2 kot ga izpusti pri izgorevanju. Je pa to poleg izrabe fosilnih
virov edina kategorija v kateri ima biomasa izrazito nižje vrednosti okoljskih kazalcev kot
premog ali kurilno olje. V kategoriji toksičnosti za okolje in človeka ima dvakrat višje
vrednosti kot premog, saj pri gorenju nastajajo dušikovi oksidi, žveplovi oksidi, kisline,
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amonijak in druge strupene spojine. Visok je faktor izrabe zemeljskih površin, predvsem
kadar gre za namensko gojenje energetskih poljščin.
Iz rezultatov lahko sklepamo, da je uvajanje biomase namesto premoga ali zemeljskega plina
smiselno le iz vidika podnebnih sprememb, v primeru drugih okoljskih indikatorjev pa so v
večini vrednosti izpustov primerljive ali celo višje, [18].
Odpadki
Sežig odpadkov ima za 35% manjši vpliv na podnebne spremembe kot premog in kurilno
olje v ostalih kategorijah pa so vrednosti indikatorjev primerljive. Kritično vrednost ima
sežig odpadkov v kategoriji porabe sveže vode, visoke vrednosti pa za toksičnost oceanov
in zemlje. Izpusti za človeka toksičnih ne rakotvornih snovi so petkrat višji kot pri lignitu.
Izpušni plini vsebujejo dušikove okside, kisle pline kot žveplove okside in HCl ter sledi
težkih kovin. Nevarne spojine se v okolje odnesejo v trdni obliki ali v obliki aerosolov in
lahko povzročajo mnoge zdravstvene težave.
Narejene študije dajejo različne rezultate in se zelo razlikujejo glede na vrsto odpadkov in
vrsto filtrov za čiščenje izpušnih plinov, [19]. Od teh dveh faktorjev so najbolj odvisne
vrednosti okoljskih kazalcev. Tehnologija že omogoča uspešno čiščenje izpušnih plinov,
tako da sežig odpadkov človeku ne povzroča prevelike nevarnosti za zdravje, vendar so dobri
filtri zelo kompleksni in dragi.
Težko kurilno olje in bioplin
Obe tehnologiji imata zelo visoke vrednosti kazalnikov, zato sta natančneje analizirani v
naslednjem poglavju.

5.1.3 Analiza tehnologij na bioplin in težko kurilno olje
Bioplin
Bioplin ima med vsemi obravnavanimi tehnologijami najvišje vrednosti indikatorjev za
evtrofikacijo, rakotvorno toksičnost, izrabo zemljišč, izrabo kovin, krčenje ozonske plasti in
zakiseljevanje. Indikator za tvorbo fotokemičnega ozona je le dva odstotka nižji, za
formacijo trnih delcev PM2,5 pa pet odstotkov nižji kot pri kurilnem olju, ki ima maksimalno
vrednost. Zanimivo je, da uporaba bioplina proizvede petkrat več PM2,5 delcev kot uporaba
zemeljskega plina, čeprav sta po kemijski sestavi podobna. Bioplin ima nekoliko nižjo
vrednost potenciala za podnebne spremembe, saj proizvede okoli 250g CO2 ekvivalenta na
1kWh, kar je skoraj petkrat manj kot premog.
Študije kažejo, da elektrarne na bioplin proizvedejo visoke vrednosti dušikovih oksidov in
žveplovih oksidov. Če surovine niso skladiščene v zaprtem prostoru v okolico uhajajo večje
količine N2O, amonijaka in metana, zato je pomembno, da se surovine za bioplin primerno
skladiščijo. Pri procesu anaerobne razgradnje ostane ostanek oz. digestant, ki se lahko
uporabi za gnojenje a mora biti ustrezno pripravljen, saj lahko v nasprotnem primeru v okolje
spusti različne škodljive spojine (predvsem dušikove). Drug stranski produkt je odpadna
voda. Če ta ni ustrezno očiščena pred izpustom v okolje, povzroča evtrofikacijo. Visoka
vrednost izpustov trdih delcev je posledica sekundarne formacije PM delcev zaradi izpustov
dušikovih oksidov. Na okolje ima vpliv tudi načrtno gojenje energetskih rastlin, saj potrebuje
veliko zemlje, obdelavo s stroji, ki so navadno gnani na naftna goriva in uporabo škodljivih
gnojil, [20].
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Težko kurilno olje
Težko kurilno olje ima med vsemi obravnavanimi tehnologijami najvišje vrednosti
indikatorjev za formacijo trdnih delcev, izrabo fosilnih virov, toksičnost vodam in človeku,
formacijo fotokemičnega ozona ter podnebne spremembe (99% vrednosti črnega premoga).
Zelo visoko vrednost ima tudi potencial zakiseljevanja okolja.
Težko kurilno olje je ostanek procesa destilacije surove nafte, ki ima podobno viskoznost
kot katran. Olje vsebuje številne nevarne substance kot so aromatske spojine, sulfati, nitridi
in kovine in ima ob zgorevanju dosti višje emisije nevarnih snovi kot ostala tekoča goriva.
Emisije dodatno nastajajo v fazah ekstrakcije, transporta, rafinacije in distribucije. Posebej
nevarna je faza ekstrakcije in transporta kjer lahko pride do večjega razlitja nafte v okolje,
kar ima dolgoročne slabe vplive.
Študije kažejo, da elektrarne na težko kurilno olje povzročajo zakiseljevanje, onesnaževanje
z težkimi kovinami in veliko tveganje za morsko okolje. Olje lahko vsebuje tudi do 50% za
človeka strupenega rakotvornega naftalena. V fazi zgorevanja olja nastajajo strupeni trdni,
tekoči in plinasti produkti. Kritične so visoke vrednosti žveplovih oksidov, ki povzročajo
zakiseljevanje in dušikovih oksidov, ki so glavni razlog za formacijo fotokemičnega ozona.
V olju je veliko trdnih delcev, ki med izgorevanjem pridejo v zrak in povzročajo veliko
škodo človekovemu zdravju. Kritične so tudi vrednosti zelo strupenih dioksinov in
dibenzofuranov. Zelo visoka vrednost indikatorja za podnebne spremembe nas ne preseneča,
saj pri izgorevanju nastaja CO2, poleg tega pa k izpustom prispevajo tudi faze ekstrakcije,
transporta in rafinacije, [21], [22], [23].
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5.2 Ocena trenutne slovenske mešanice
Obravnavali bomo slovensko energijsko mešanico kot celoto. Absolutne vrednosti okoljskih
kazalcev je težko primerjati in analizirati, saj bi potrebovali referenčne vrednosti, ki bi nam
povedale, katere vrednosti so okoljsko sprejemljive in katere ne. Analiza zato zajema
relativne doprinose posameznih tehnologij k celotnemu onesnaževanju. Upoštevani so
deleži, ki so predstavljeni v poglavju 4.2.

Slika 5.1: Graf relativnih prispevkov posameznih tehnologij k skupni vrednosti okoljskih kazalcev
za 1 kWh proizvedene električne energije pri končnem porabniku

Ugotovitve:
-

-

-

Termoelektrarna Šoštanj, kjer se kuri lignit je vzrok za več kot 80% vseh izpustov
povezanih s podnebnimi spremembami, kljub temu da proizvede malo manj kot 20%
vse električne energije. Razlog je tudi v tem, da se več kot 70% preostale energije
pridobi iz hidroelektrarn in jedrske elektrarne, ki imata več kot stokrat manjšo
vrednost kazalnika za podnebne spremembe.
73% indikatorja formacije trdnih delcev je povezanih z uporabo lignita in črnega
premoga, pri čemer je črni premog odgovoren za 15,8% vrednosti, kljub temu da
predstavlja le 2,31% vse proizvedene el. energije. Izstopa tudi bioplin, iz katerega se
pridobi 0,76% el. energije in je vzrok za 8% indikatorja formacije trdnih delcev.
Jedrska elektrarna je glavni vir ionizirajoče radiacije (99,7%) in velik vir izrabe
fosilnih virov (59%), porabe sveže vode (60%) in toksičnosti svežih voda (60%), v
teh treh kategorijah je velik onesnaževalec tudi lignit z relativnimi deleži od 24% do
34%.
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-

-

-

Iz bioplina in biomase se proizvede 1,5% vse el. energije, a sta poglavitna vira
evtrofikacije svežih voda (94,4%), evtrofikacije oceanov (58,5%) in rabe zemlje
(96,5%).
Hidroelektrarne predstavljajo 83,6% vrednosti indikatorja za človeku rakotvorno
toksičnost.
Lignit in črni premog doprineseta 76% k formaciji fotokemičnega smoga, 73% k
zakiseljevanju okolja in 63% k tanjšanju ozonske plasti. Na tanjšanje ozonske plasti
ima velik vpliv tudi bioplin z 29% doprinosom k okoljskemu indikatorju.
Fotovoltaika proizvede 1,5% el. energije in je vir 45,8% vrednosti indikatorja za
toksičnost zemlje.

5.3 Scenarijski modeli
Za scenarije proizvodnje električne energije, ki so prikazani v tabeli 4.2 so vrednosti
okoljskih indikatorjev prikazane v tabeli 5.5. Nizke vrednosti so obarvane zeleno, visoke pa
rdeče. Najnižje vrednosti okoljskih indikatorjev so pri scenariju izgradnje drugega bloka
jedrske elektrarne in sočasnem zaprtju TEŠ-a, najvišje vrednosti pa so pri zelenem scenariju,
kjer je energija pridobljena iz obnovljivih virov in zemeljskega plina.
Tabela 5.6: Vrednosti okoljskih indikatorjev za različne scenarije za proizvodnjo 1kWh električne
energije
Climate change, default, excl biogenic carbon [kg CO2 eq.]
Climate change, incl biogenic carbon [kg CO2 eq.]
Fine Particulate Matter Formation [kg PM2.5 eq.]
Fossil depletion [kg oil eq.]
Freshwater Consumption [m3]
Freshwater ecotoxicity [kg 1,4 DB eq.]
Freshwater Eutrophication [kg P eq.]
Human toxicity, cancer [kg 1,4-DB eq.]
Human toxicity, non-cancer [kg 1,4-DB eq.]
Ionizing Radiation [kBq Co-60 eq. to air]
Land use [Annual crop eq.·y]
Marine ecotoxicity [kg 1,4-DB eq.]
Marine Eutrophication [kg N eq.]
Metal depletion [kg Cu eq.]
Photochemical Ozone Formation, Ecosystems [kg NOx eq.]
Photochemical Ozone Formation, Human Health [kg NOx eq.]
Stratospheric Ozone Depletion [kg CFC-11 eq.]
Terrestrial Acidification [kg SO2 eq.]
Terrestrial ecotoxicity [kg 1,4-DB eq.]

SI-mix
JEK2
Odpadki
Zeleno
2,70E-01 2,35E-02
1,95E-01 1,32E-01
2,70E-01 2,34E-02
1,66E-01 1,31E-01
5,25E-05 1,58E-05
4,90E-05 1,41E-04
1,47E-01 1,55E-01
9,40E-02 3,79E-02
1,66E-03 1,79E-03
2,69E-03 1,27E-03
2,86E-05 3,34E-05
2,23E-05 4,17E-05
4,27E-07 4,30E-07
4,63E-07 6,81E-06
1,79E-04 1,52E-04
1,80E-04 2,86E-04
4,78E-03 2,73E-03
1,63E-02 1,45E-02
2,12E-02 3,61E-02
2,14E-02 2,49E-04
8,80E-03 8,68E-03
9,05E-03 1,70E-01
5,69E-05 5,56E-05
1,29E-04 1,46E-04
4,71E-06 3,91E-06
3,96E-06 4,93E-05
3,35E-04 2,00E-04
4,91E-04 1,86E-03
2,01E-04 5,45E-05
2,57E-04 5,06E-04
2,00E-04 5,37E-05
2,56E-04 4,99E-04
5,86E-08 2,18E-08
2,96E-08 3,12E-07
1,72E-04 5,25E-05
1,65E-04 4,87E-04
4,69E-02 2,63E-02
2,62E-01 2,75E-01

Scenariji so v diagramu na sliki 5.2 primerjani glede na obstoječe stanje. Vrednosti
indikatorjev trenutne mešanice so postavljeni na 100%, v ostalih scenarijih pa so relativno
višji ali nižji.
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Slika 5.2: Primerjava relativnih vrednosti okoljskih indikatorjev za različne scenarije za proizvodnjo
1kWh, obstoječa mešanica ima vrednost 100%

Ugotovitve:
-

-

-

Scenarij JEK2 ima najmanj vplivov na podnebne spremembe (indikator climate
change), sledi Zelen scenarij, ki ima petkrat višje izpuste CO2, nato scenarij
Odpadki, najvišje izpuste pa ima trenutna energijska mešanica.
Po JEK2 scenariju, bi se povišale vrednosti radioaktivnih snovi za 70%. Povečali se
bi tudi indikatorji izrabe fosilnih virov, toksičnosti vode in porabe sveže vode, a
povišanja so nizka in so v območju 10%. Vrednosti vseh ostalih indikatorjev so v
povprečju nižje za 30%.
V primeru pridobivanja 24% energije iz odpadkov bi se, glede na trenutno stanje, za
trikrat povečala ne-rakotvorna toksičnost, za skoraj šestkrat toksičnost zemlje in
dvakrat toksičnost morij. Uporaba ustreznih čistilnih naprav je zato zelo zaželena,
saj lahko vpliva na znižanje toksičnih izpustov. V scenariju odpadki so nižje
vrednosti indikatorjev za izrabo fosilnih virov, tanjšanje ozonske plasti in podnebne
spremembe.
Zelen scenarij ima med vsemi najnižje vrednosti pri izrabi fosilnih virov, ionizirajoči
radiaciji in porabi sveže vode. Izpusti CO2 bi se glede na obstoječo mešanico
prepolovili, v vseh ostalih kategorijah pa bi se vrednosti indikatorjev močno
povečale. Izstopajo predvsem 16x višji indikator evtrofikacije svežih voda, 10x višji
indikator evtrofikacije morskih voda, 19x višji indikator izrabe zemljišč in petkrat
višji indikatorji pri izrabi kovin, tanjšanju ozonske plasti in toksičnosti zemlje.
Bioplin doprinese 38% k vrednostim indikatorjev, čeprav proizvede le 10%
električne energije. Biomasa doprinese k indikatorjem 30%, zemeljski plin in
fotovoltaika po 14%, hidro in vetrne elektrarne pa skupaj manj kot 5%. K toksičnosti
zemlje (80%) in k toksičnosti morskih voda (50%) največ doprinese fotovoltaika, ki
pa v fazi obratovanja skoraj nič ne onesnažuje in je zato smiselna postavitev le na
dobro osončene površine. Zemeljski plin je vzrok 60% CO2 in 80% indikatorja
izrabe fosilnih goriv. Bioplin ima v povprečju 2,5x višje vrednosti indikatorjev kot
biomasa. Sicer gre za obnovljiv vir energije, a predstavlja velik del onesnaževanja
faza priprave in skladiščenja, kjer je možnih še dosti izboljšav.
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6 Zaključki
Narejena je bila študija okoljskih vplivov proizvodnje in distribucije 1kWh električne
energije za različne tehnologije in štiri scenarije. Model LCA je bil postavljen v programu
GaBi Thinkstep, ocena okoljskih vplivov pa je bila izvedena po metodi ReCiPe. Zaključki
študije so:
-

-

-

Daleč najnižje vrednosti indikatorjev so pri elektriki iz hidroelektrarn in vetrnic.
Fosilna goriva doprinesejo največ k podnebnim spremembam.
Težko kurilno olje in biomasa imata veliko strupenih izpustov in sta okoljsko najbolj
sporna. Povečevanje deleža proizvodnje iz teh tehnologij trenutno ni priporočljivo.
Termoelektrarna Šoštanj je glavni vir (80%) onesnaževanja povezanega z
podnebnimi spremembami v Sloveniji.
Bioplin, biomasa in fotovoltaika v Sloveniji proizvedejo 3% električne energije a so
v nekaterih kategorijah glavni viri onesnaževanja. Pri vpeljavi teh tehnologij je
potrebno premisliti ali zmanjšanje onesnaževanja na nekem področju utemeljuje
večje onesnaževanje na drugih področjih.
Med scenariji ima najnižje vrednosti indikatorjev izgradnja JEK2 in zaprtje TEŠ-a.
Vrednosti indikatorjev bi se, glede na obstoječe stanje, znižale za okoli 30%.
Sežig odpadkov ob strogih predpisih in upoštevanju določenih mej izpustov, ne
povzroči znatno višjih vrednosti indikatorjev kot fosilna goriva. Glede na veliko
količino proizvedenih odpadkov je smiselno razmišljati o odgovorno zasnovanem
sežigu.
Zelen scenarij je razen nižje vrednosti CO2 izpustov okoljsko precej sporen. Bioplin
in biomaso obravnavamo kot zeleni energiji, a imata zelo visoke vrednosti
indikatorjev, uporaba PV celic pa je smiselna le ob veliki sončnosti, saj drugače ne
utemeljuje zelo obremenjujoče faze proizvodnje. V realen scenarij bi bilo smiselno
vključiti jedrsko elektrarno ter premišljeno vpeljati biomaso in fotovoltaiko. Bioplin
je obnovljiv vir, a bi bilo potrebno natančno preučiti celoten proces in oceniti
smiselnost uporabe.

Med analizo rezultatov smo dobili nekaj presenetljivih rezultatov, ki jih težko v celoti
podpremo z veljavnimi študijami. Rezultate je zato potrebno interpretirati previdno. Bolj
smiselno se je osredotočiti na večjo sliko, kot pa na čiste vrednosti posameznih
indikatorjev. V razširjeni študiji bi bilo dobro še natančneje pregledati posamezne
rezultate in jih, kar se da, znanstveno podkrepiti.
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