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1 UVOD 

Namen projektne naloge je bila analiza vpliva posameznih nepremičnih virov emisij na kakovost zraka 
v Zasavju ter izdelava katastra emisij izbranih škodljivih snovi v rastru 250m x  250m za vse sektorje. 
Glede na velikost virov emisij je bila posebna pozornost namenjena največjima nepremičnima viroma, 
Termoelektrarni Trbovlje d.o.o. ter podjetju Lafarge Cement d.d..  

Prvi del projektne naloge obsega določitev in analizo energetske rabe goriv po posameznih sektorjih, 
ter izračun  količine emisij SO2, NOx in trdnih delcev iz zgorevanja goriv. 

Drugi del naloge je vezan na analizo ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju. Ukrepe, med 
katerimi so nekateri že izvedeni, drugi pa so v postopku priprave dokumentacije in izvedbe, smo 
najprej statično simulirali ter določili potencial zmanjšanja emisij v posameznih celicah katastra emisij 
glede na izhodiščno leto 2005. Tako je bil ocenjen tudi bodoči, pričakovani potek skupnih letnih emisij 
obravnavanih onesnaževal na področju Zasavja. Sledila je numerična simulacija širjenja emisij 
obravnavanih škodljivih snovi, ki je bila izvedena z nadgrajenim mezometeorološkim nehidrostatičnim 
numeričnim modelom WRF (the Weather research and Forecasting model), razvitem v ameriškem 
centru NCAR (National Center of Atmospheric research, Boulder, Colorado). Za ta namen je bila 
uporabljena najnovejša verzija modela z vgrajenim kemijskim modulom WRFchemV2.2 (verzija marec 
2007), ki poleg simulacij meteorologije omogoča tako modeliranje širjenja različnih onesnaževal v 
ozračju, kot tudi simulacijo kemijskih interakcij med posameznimi onesnaževali v zunanjem zraku. 

Vpliv posameznih onesnaževal je bil ocenjen na podlagi analize podatkov, ki smo jih pridobili s strani 
občin, neodvisnih institucij, industrije in komunalnih podjetij v Zasavju (Statistični urad Republike 
Slovenije, Agencija RS za okolje, Elektroinštitut Milan Vidmar, Mestni plinovodi Koper, Komunala 
Trbovlje, Komunalna operativa Zagorje, in drugi). 

 

Pri določevanju emisij večine večjih onesnaževalcev iz sektorjev Pretvorniki in Industrija  smo uporabili 
merjene vrednosti, ki so jih podjetja, na podlagi meritev s strani pooblaščencev za opravljanje prvih 
meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, v 
preteklih letih posredovala Agenciji RS za okolje. Pri manjših onesnaževalcih so bile emisije izračunane 
na podlagi količin porabljenih primarnih energentov in z uporabo izbranih emisijskih faktorjev, ki jih 
Republika Slovenija uporablja za pripravo nacionalnih evidenc emisij obravnavanih onesnaževal. V 
primeru podjetja Lafarge cement so bile vrednosti emisij iz omenjenih virov korigirane zaradi večjega 
števila izpadov elektrofiltrov. Emisije iz sektorja Promet, so bile ocenjene na podlagi analize strukture 
prometnih obremenitev na števnih mestih Direkcije RS za ceste po posameznih občinah v Zasavju ter 
analize prometnih obremenitev na lokalnih cestah. 

Emisije  iz sektorja Široke rabe, ki obsega ostalo komercialno rabo in gospodinjstva,  so bile izdelane 
na podlagi:  

- podatkov o  rabi energentov, ki sledi iz projekcije podatkov iz popisa prebivalstva, 

- podatkov pridobljenih s strani distributerjev zemeljskega plina in toplote. 

 

Emisije škodljivih snovi, ki so zajete v poročilu, se nanašajo izključno na energetsko rabo goriv in ne 
zajemajo sektorjev odpadkov in kmetijstva. 
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Slika 1.1: Pogled na največja vira emisij obravnavanih onesnaževal v Zasavju. 

(vir: http://www.erevir.si/Moduli/Clanki/Clanek.aspx?ModulID=5&KategorijaID=53&ClanekID=324) 
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2 ANALIZA OBREMENJEVANJA ZRAKA V ZASAVJU PO 
SEKTORJIH ZA OBDOBJE 1995 – 2005 

Zasavje je z emisijami SO2, NOx in TD nadpovprečno obremenjeno področje. Največji razlog za 
nadpovprečno obremenjenost je lokacija Termoelektrarne Trbovlje (v nadaljevanju TET), katere delež 
pri obremenjevanju zraka v obdobju 1995-2005 v Zasavju je bil največji. Po zagonu odžvepljevalne 
naprave v TET, so se emisije SO2 in trdnih delcev bistveno zmanjšale [1]. Med industrijskimi 
postrojenji pa je največji onesnaževalec v Zasavju podjetje Lafarge cement d.d., ki je v zadnjem 
obdobju povečalo obseg proizvodnje ter predvsem spremenilo strukturo rabe primarnih goriv [2]. Oba 
dejavnika, poleg večanja deleža žvepla v laporju, ki ga podjetje uporablja, vplivata na to, da se je v 
zadnjem obdobju delež podjetja Lafarge cement d.d. pri onesnaževanju zraka v Zasavju precej 
povečal [3]. Zaradi prekomernega onesnaževanja izvaja Lafarge Cement d.d sanacijske ukrepe, med 
katerimi je najpomembnejši izgradnja odžvepljevalne naprave [4]. Posledično se pričakuje bistveno 
izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v Zasavju, kar bo analizirano tudi v nadaljevanju. 

Deleža dveh glavnih nepremičnih virov emisij v letu 2005 sta predstavljena v Tabeli 2.1. Zaradi 
primerjave z javno dostopnimi podatki o emisiji snovi v zrak, ki se nahajajo na spletnih straneh 
Agencije RS za okolje [3], smo za primer trdnih delcev pripravili tudi oceno emitirane količine podjetja 
Lafarge, ob upoštevanju parametrov delovanja sistema (Tabela 2.1, Varianta b). Ker Varianta b 
predstavlja najboljši približek dejanskemu delovanju sistema, jo bomo v nadaljevanju analize emisij 
upoštevali kot merodajno za leto 2005. 

Tabela 2.1: Delež TET in Lafarge cement v skupni količini emisij v letu 2005 

Emisije v Zasavju (2005) 
SO2  

[t] 
NOx 

 [t] 
TD a 
[t] 

TD b 
[t] 

Lafarge cement 1.080,5 1.079,3 6,9 62,0 

Termoelektrarna Trbovlje 20.408,7 1.625,8 352,3 352,3 

skupaj zasavje 23.557,2 3.501,6 516,7 571,8 

          

delež Lafarge 4,6% 30,8% 1,3% 10,8% 

delež TET 86,6% 46,4% 68,2% 61,6% 

Ostali 8,8% 22,7% 30,5% 27,5% 

a ... ocena skupne količine trdnih delcev na podlagi podatkov, ki so javno dostopni na straneh Agencije RS za okolje [3] 

b ... ocena skupne količine trdnih delcev ob upoštevanju povprečne emisijske koncentracije med rednim obratovanjem in 
dodatnih količin trdnih delcev med izrednimi dogodki v okviru podjetja Lafarge cement d.d. (poglavje 2.2.2.4) 

Kot je razvidno, je v letu 2005 delež obeh virov pri emisijah SO2 dosegal 91,2%, pri emisijah NOx 
77,2% ter trdnih delcev 72,6% (Tabela 2.1, Varianta b). Zaradi visokih deležev v skupnih emisijah v 
Zasavju, je bistvenega pomena, da se predvideni ukrepi za izboljšanje zraka osredotočijo najprej na 
zmanjšanje emisij iz teh dveh nepremičnih virov onesnaževanja. 
 

Tabelarične vrednosti skupnih emisij ter emisij po sektorjih za posamezna leta v obdobju 
1995-2005 so podane v Prilogi P1. Prav tako Priloga P1 vsebuje zbirne tabele rabe 
primarnih goriv ter rabe energije primarnih goriv po sektorjih v obdobju 1995-2005. 
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Emisije SO2 v Zasavju so večinoma posledica emisij v sektorju Pretvorniki (stanje leto 2005). Na Sliki 
2.1 je predstavljena analiza gibanja emisij SO2 po sektorjih v obravnavanem obdobju 1995-2005. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Široka raba
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5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

E
m
is
ij
e
 S
O
2
 [
t]

Spreminjanje skupnih emisij SO2 v Zasavju v obdobju 1995-2005

Široka raba Promet Industrija Pretvorniki
 

Slika 2.1: Ocena emisij SO2 v Zasavju v obdobju 1995-2005. 

Pri poteku emisij v sektorju Pretvorniki je v letu 2005 opazen začetek delovanja odžvepljevalne 
naprave v okviru TET. Skupne količine emisij SO2 v Zasavju so se v letu 2006, zaradi celoletnega 
obratovanja omenjene naprave, še dodatno znižale. Analiza zmanjšanja emisije, zaradi izgradnje 
odžvepljevalne naprave v TET, je podana v Poglavju 4 - Ukrepi za izboljšanje zraka. 

Tabela 2.2:  Skupna količina emisij SO2 iz sektorjev energetske rabe goriv 

Emisije SO2 [t] ZASAVJE

Sektor 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 ∆∆∆∆95-05 
[t]

Promet 28 38 10 9 10 11 2 -26

Industrija 579 791 934 1.033 1.852 954 1.104 525

Pretvorniki 25.600 29.392 28.691 29.735 35.005 31.055 20.409 -5.191

Široka raba 205 113 97 85 59 44 37 -168

SKUPAJ 28.407 32.334 31.733 32.864 38.929 34.068 23.557 -4.850

Indeks rasti [-] 1,00 0,97 0,98 1,04 1,18 0,88 0,69 0,83
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Iz analize je razvidno tudi povečanje emisij SO2 v sektorju Industrija, predvsem zaradi povečevanja 
deleža žvepla v kamnini, ki se v okviru podjetja Lafarge cement d.d. uporablja za pripravo vstopne 
surovine za proces proizvodnje cementa. 

Iz primerjave deležev posameznih sektorjev v obdobju 1995-2005 je razvidno, da se je delež 
Pretvornikov v obravnavanem obdobju nekoliko znižal (s 96,9% v letu 1995 na 94,7% v letu 2005), 
delež sektorja Industrija pa povišal (z 2,2% na 5,1%). Sektorja Široka raba in Promet predstavljata 
minimalen delež emisij SO2 v Zasavju. Razlog je predvsem v zaostrovanju okoljskih parametrov na 
področju kakovosti tekočih goriv ter posledično zmanjšanja vsebnosti žvepla, tako v motornih gorivih 
kot v kurilnem olju. Na zmanjšanje v obravnavanem obdobju je vplivala tudi substitucija premoga z 
drugimi gorivi in toploto. 

Emisije SO2 (1995)

Promet; 28; 0,1%

Industrija; 579; 2,2%

Pretvorniki; 25.600; 
96,9%

Široka raba; 205; 
0,8%

 

Emisije SO2 (2005)

Industrija; 1.104; 5,1%

Pretvorniki; 20.409; 
94,7%

Promet; 2; 0,01%
Široka raba; 37; 0,2%

 
Slika 2.2: Primerjava letnih količin [t] ter deležev emisij SO2 [%] po sektorjih v letih 1995 in 2005. 



KONČNO POROČILO 

 
DELEŽ VELIKIH NEPREMIČNIH VIROV EMISIJ PRI OBREMENJEVANJU ZRAKA  

TER NJIHOV VPLIV NA KAKOVOST ZRAKA V ZASAVJU 
 

6 

Iz analize emisij NOx po sektorjih je razvidno, da so večino emisij v obravnavanem obdobju 
proizvedla podjetja v sektorju Pretvorniki. V zadnjih letih (po letu 2003) so se bistveno povišale tudi 
emisije NOx iz sektorja Industrija. Razlog je v povečanju in spremembi strukture rabe goriva v okviru 
podjetja Lafarge cement d.d., ki je v omenjenem obdobju prešel iz rabe pretežno tekočih goriv (kurilna 
olja) na rabo petrolkoksa in premogov [2]. 
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Slika 2.3: Ocena emisij NOx v Zasavju v obdobju 1995-2005. 

 

Tabela 2.3:  Skupna količina emisij TD iz sektorjev energetske rabe goriv 

Emisije NOx [t] ZASAVJE

Sektor 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 ∆∆∆∆95-05 
[t]

Promet 391 474 480 441 439 448 436 45

Industrija 253 382 393 694 1.847 1.126 1.328 1.075

Pretvorniki 1.598 1.757 1.287 1.832 1.826 2.050 1.687 89

Široka raba 60 67 60 63 54 54 51 -10

SKUPAJ 2.302 2.679 2.221 3.030 4.166 3.678 3.502 1.199

Indeks rasti [-] 1,00 1,06 0,83 1,36 1,38 0,88 0,95 1,52
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Delež sektorja Promet pri emisijah NOx znaša v letu 2005 12%, medtem ko predstavljajo emisije NOx 
iz sektorja Široka raba le 1% skupnih emisij v Zasavju. Relativno majhen delež, tako sektorja Promet 
kot Široke rabe, je posledica predvsem nesorazmerno velikih nepremičnih virov emisij. 

Iz primerjave emisij NOx po sektorjih v letih 1995 in 2005 je zopet razvidno, da se je delež 
Pretvornikov v obravnavanem obdobju znižal z 69% na 49% (posledica predvsem izvedbe nekaterih 
primarnih ukrepov za zmanjšanje emisij v TET), delež sektorja Industrija pa povišal z 11% na 38%, 
predvsem zaradi substitucije goriv in povečanja obsega proizvodnje. 

      

Emisije NOx (1995)

Promet; 391; 17%

Industrija; 253; 11%

Pretvorniki; 1.598; 
69%

Široka raba; 60; 3%

 

Emisije NOx (2005)

Promet; 436; 12%

Industrija; 1.328; 38%

Pretvorniki; 1.687; 
49%

Široka raba; 51; 1%

 

Slika 2.4: Primerjava letnih količin [t] ter deležev emisij NOx [%] po sektorjih v letih 1995 in 2005. 
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Analiza emisij trdnih delcev TD po sektorjih pokaže, da največji delež emisij trdnih delcev v 
obravnavanem obdobju pričakovano predstavlja sektor Pretvorniki. Za emisije trdnih delcev je 
značilno, da večji delež predstavljajo tudi emisije iz sektorja Široka raba. Razlog je večinoma v rabi 
lesa in lesnih ostankov v gospodinjstvih, kjer kurilne naprave nimajo sistemov za filtriranje dimnih 
plinov.  
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Slika 2.5: Ocena emisij trdnih delcev (TD) v Zasavju v obdobju 1995-2005. 

Ker smo pri analizi emisij sektorja Industrija upoštevali tudi ocene dodatnih količin trdnih delcev pri 
podjetju Lafarge cement d.d. (ocena je izvedena v poglavju 2.2.2.4), je tudi količina emisij trdnih 
delcev v sektorju višja, kot bi bila v primeru upoštevanja emisij, prijavljenih Agenciji za okolje, ARSO. 
Preostali sektor (Promet) ne predstavlja bistvenega deleža emisij trdnih delcev v obravnavanem 
obdobju.  

Tabela 2.4:  Skupna količina emisij TD iz sektorjev energetske rabe goriv 

Emisije TD [t] ZASAVJE

Sektor 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 ∆∆∆∆95-05 
[t]

Promet 15 19 20 17 17 18 17 1

Industrija 44 30 39 65 63 80 83 39

Pretvorniki 1.260 335 311 291 348 348 357 -903

Široka raba 158 157 139 144 123 119 115 -42

SKUPAJ 1.477 540 509 517 552 564 572 -905

Indeks rasti [-] 1,00 1,16 0,94 1,02 1,07 1,02 1,01 0,39
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Pri tem je potrebno poudariti, da do emisij TD v Zasavju prihaja na različnih nivojih (kotah), kar je 
pomembno predvsem pri modeliranju emisij v času zimskih epizod in načrtovanju ukrepov za 
izboljšanje kakovosti zraka. Pri takšnih vremenskih pogojih lahko tudi sektorji, ki sicer v skupnih 
emisijah ne predstavljajo pomembnega deleža (npr. Promet), bistveno pripomorejo k dnevnim 
preseganjem mejnih vrednosti emisij TD. Tako so bila, na primer v času zaustavitve proizvodnje – 
rednega remonta podjetja Lafarge cement v zimskem času, v Zagorju več kot 20 krat presežene 
mejne vrednosti za TD v zunanjem zraku. 

Iz analize deležev emisij trdnih delcev iz posameznih sektorjev je razvidno, da v letu 1995 delež 
sektorja Široka raba znaša 11%, medtem ko v letu 2005 predstavlja že 20%. Deleži ter letne količine 
emisij trdnih delcev so podane na Sliki 2.6. 

Emisije TD (1995)

Pretvorniki; 1.260; 
85%

Široka raba; 158; 11%

Promet; 15; 1%

Industrija; 44; 3%

                                          
 

Emisije TD (2005)

Pretvorniki; 357; 63%

Široka raba; 115; 20%

Promet; 17; 3%

Industrija; 82; 14%

 

Slika 2.6: Primerjava letnih količin [t] ter deležev emisij trdnih delcev [%] po sektorjih v letih 1995 
in 2005. 
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Iz primerjave je zopet razvidno, da se je delež Pretvornikov v obravnavanem obdobju znižal s 85% na 
63%, delež sektorja Industrije, Široke rabe in Prometa pa povišal. Ocena emisij trdnih delcev v 
obravnavanem obdobju je pokazala, da se je delež sektorja Industrija povečal s 3% na 14% emisij 
skupnega prahu v Zasavju. 

Zmanjšanje emisij Pretvornikov v obdobju 1995-2005 je posledica bistvenega zmanjšanja emisij v TET 
po letu 1995, ki je posledica vgradnje novega sistema za odpraševanje dimnih plinov. Povečanje 
emisije TD iz industrije pa je predvsem posledica substitucije tekočih goriv s pretežno trdimi gorivi ter 
izpadov elektrofiltra v podjetju Lafarge Cement. Emisije TD iz prometa rastejo predvsem zaradi 
bistvenega povečanja dizelskih motornih vozil [5] in obsega tovornega prometa na področju Zasavja 
[6]. Kljub rasti pa emisije TD iz Prometa še ne predstavljajo večjega deleža v skupnih emisijah trdnih 
delcev. 

2.1 SEKTOR: PRETVORNIKI 

2.1.1 Analiza rabe goriv 

V sektor Pretvorniki so vključena štiri podjetja (TET, KOP Zagorje, Komunala Trbovlje, Toplarna 
Hrastnik), ki proizvajajo električno in/ali toplotno energijo v Zasavju. Izmed podjetij iz skupine 
Pretvorniki po obsegu emisij nedvomno izstopa TET, ki porablja večino goriva v sektorju ter sled temu 
tudi emitira večino obravnavanih škodljivih snovi.  

Iz analize porabe goriv v okviru TET je po letu 1998 opazno zmanjšanje rabe ekstra lahkega kurilnega 
olja, ki pa v skupni količini primarnih energentov ne predstavlja pomembnega deleža. Poraba premoga 
je sledila potrebi in zahtevam po proizvodnji električne energije. Gibanje porabe primarnih energentov 
v okviru TET je predstavljena na Sliki 2.7.  

Energija porabljenih goriv: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
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Slika 2.7: Energija porabljenih primarnih energentov v TET v obdobju 1995-2005. 
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Ostala podjetja iz sektorja Pretvorniki (KOP Zagorje, Komunala Trbovlje, Toplarna Hrastnik) 
predstavljajo le 6% vseh porabljenih primarnih energentov v tem sektorju v letu 2005 [2,7,8,9]. 
Struktura rabe energentov v obdobju 1995-2005 je podana na Sliki 2.8. Iz porabe v obdobju 1995-
2005 je razvidno povečanje rabe lesa, ob sorazmerno nespremenjenem odjemu zemeljskega plina in 
minimalni porabi ekstra lahkega kurilnega olja.  

Poraba goriv: KOP Zagorje, Komunala Trbovlje d.o.o., Toplarna Hrastnik d.o.o.
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Slika 2.8: Raba goriv v podjetjih KOP Zagorje, Komunala Trbovlje, Toplarna Hrastnik v obdobju 
1995-2005  

Slike 2.9 predstavlja energijo porabljenih primarnih energentov. Razvidno je, da je glavni vir primarne 
energije v okviru obravnavanih komunalnih podjetij zemeljski plin. Ta predstavlja več kot 85% skupne 
porabe energije v okviru obravnavanih podjetij. 
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Slika 2.9: Energija primarnih energentov, porabljenih v podjetjih KOP Zagorje, Komunala Trbovlje, 
Toplarna Hrastnik v obdobju 1995-2005. 
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Struktura rabe goriv v okviru celotnega sektorja Pretvorniki se je v obdobju med 1995 in 2005 delno 
spremenila. Tako lahko opazimo substitucijo v smeri okolju bolj prijaznih goriv, kot je zemeljski plin ter 
povečanje porabe lesne biomase. Glede na dejstvo, da večino porabljenega goriva predstavlja rjavi 
premog (poraba v TET), substitucija goriv v smeri okolju prijaznejših goriv pri ostalih podjetjih nima 
velikega učinka na skupne emisije obravnavanih onesnaževal v sektorju.  

PRETVORNIKI: RABA ENERGIJE 1995 [TJ]
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PRETVORNIKI: RABA ENERGIJE 2005 [TJ]
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Slika 2.10: Sprememba v strukturi porabe primarnih energentov v sektorju Pretvorniki med leti 
1995 in 2005. 

V obdobju po zaprtju Rudnika Trbovlje-Hrastnik lahko pričakujemo večje spremembe strukture rabe 
goriv v sektorju Pretvorniki, ter s tem  povezane tudi spremembe v količinah emisij obravnavanih 
onesnaževal v okviru sektorja. 
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2.1.2 Analiza emisij v sektorju Pretvorniki 

2.1.2.1 Emisija SO2 

Količina emisij SO2 v sektorju Pretvorniki je bila v preteklosti odvisna predvsem od vsebnosti žvepla v 
premogu, ki so ga uporabljali v Termoelektrarni Trbovlje za proizvodnjo električne energije. Iz analize 
emisij, ki je prikazana na Sliki 2.11 je razvidno, da so bile količine emisij v obdobju 1995-2005 med 
20.000 in 35.000 ton letno.  

EMISIJA SO2 - PRETVORNIKI:  ZASAVJE 1995-2005
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Slika 2.11: Ocena emisij SO2 v sektorju Pretvorniki v Zasavju v obdobju 1995-2005. 

Padec emisij SO2 v letu 2005 je povezan z začetkom obratovanja odžvepljevalne naprave v okviru TET. 
Količina emisij se je še bolj občutno znižala v letu 2006 (2013 ton SO2 v letu 2006), ko je 
odžvepljevalna naprava obratovala preko celega leta [1].  

Analiza sprememb emisij TET med leti 2005 in 2006 je prikazana v Tabeli 2.5. Kljub temu, da se je 
poraba premoga v letu 2006 povečala za 15,2%, so bile emisije SO2 za 90,1% nižje glede na leto 
2005.  

Tabela 2.5:  Primerjava porabe premoga ter količin emisij v letih 2005 in 2006, v okviru TET [1] 

 Emisije/poraba 
2005 [t] 

Emisije/poraba 
2006 [t] 

Zmanjšanje / 
povečanje [%] 

Poraba premoga 565.834 651.965 15,2 

SO2 20.409 2.013 90,1 

NOX 1.626 1.676 3,1 

TD 352 72 79,6 

 

Razvidno je tudi, da se je kot posledica postopka pranja dimnih plinov istočasno znižala tudi emisija 
trdnih delcev. 
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Z uvedbo procesa odžvepljevanja dimnih plinov v TET, se je kakovost zraka v Zasavju občutno 
izboljšala. Uvedba procesa odžvepljevanja dimnih plinov je v nadaljevanju obravnavana kot eden 
izmed ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju. 

2.1.2.2 Emisija NOx 

Količina emisij NOx je vezana na porabo goriva v sektorju Pretvorniki, kjer večino porabe predstavlja 
premog, ki se uporablja v okviru TET. Zato lahko predpostavimo, da je trend letnih količin emisij 
odvisen od zahtev po proizvodnji električne energije. 

EMISIJA NOx - PRETVORNIKI:  ZASAVJE 1995-2005
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Slika 2.12: Ocena emisij NOx v sektorju Pretvorniki v Zasavju v obdobju 1995-2005. 

Tako kot pri porabi goriva, pripada tudi pri emisijah obravnavanih onesnaževal največji delež 
Termoelektrarni Trbovlje. Primer porazdelitve količin emisij med podjetja v sektorju Pretvorniki je za 
leto 2005 prikazan v Tabeli 2.6. Razvidno je, da večina emisij SO2 in TD v sektorju nastane na lokaciji 
TET (>99,6%). Pri emisijah NOx v sektorju Pretvorniki znaša skupni delež komunalnih podjetij za 
distribucijo toplote 3,4%. Delež NOx je opazno večji kot sta deleža SO2 in TD, kar je posledica emisij 
zaradi pretežne rabe zemeljskega plina v okviru komunalnih podjetij. 

Kratkoročno ne moremo pričakovati zmanjšanja emisij NOx v sektorju Pretvorniki. Dolgoročno znižanje 
pa je odvisno od uvajanja novih tehnologij zgorevanja na lokaciji TET, oziroma večjega deleža 
zemeljskega plina v strukturi rabe goriv v tem sektorju. 

 



KONČNO POROČILO 

 
DELEŽ VELIKIH NEPREMIČNIH VIROV EMISIJ PRI OBREMENJEVANJU ZRAKA  

TER NJIHOV VPLIV NA KAKOVOST ZRAKA V ZASAVJU 
 

15 

Tabela 2.6: Deleži obravnavanih onesnaževal v emisijah sektorja Pretvorniki v letu 2005. 

 SO2 [%] NOX [%] TD [%] 

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. 99,96 96,6 99,8 

Toplarna Hrastnik 0,04 0,2 0,0 

KOMUNALA TRBOVLJE, d.o.o. 0,0 1,8 0,01 

KOP Zagorje 0,001 1,4 0,2 

 

2.1.2.3 Emisija trdnih delcev 

Analiza emisij trdnih delcev v sektorju Pretvorniki kaže na občutno zmanjšanje emisij trdnih delcev v 
letu 1996, po postavitvi novega sistema za odpraševanje dimnih plinov v TET. Kasneje se količine 
emisij med leti niso bistveno spreminjale. Do večjega dodatnega znižanja emisij je prišlo še v letu 
2006, po zagonu odžvepljevalne naprave v Termoelektrarni Trbovlje [1]. 

EMISIJA TD - PRETVORNIKI:  ZASAVJE 1995-2005
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Slika 2.13: Ocena emisij trdnih delcev TD v sektorju Pretvorniki v Zasavju v obdobju 1995-2005. 

2.1.3 Viri podatkov 

Podatki za sektor Pretvorniki so bili pridobljeni s strani štirih podjetij, ki predstavljajo sektor Pretvorniki 
[1,7,8,9]. Nekateri manjkajoči podatki, predvsem za pretekla leta, so bili posredovani tudi s strani 
Agencije RS za okolje [10]. Podatki za podjetje Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., kot največjega 
onesnaževalca v Zasavju, so bili povzeti iz strokovnega poročila, ki ga za TET vsakoletno pripravlja 
Elektroinštitut Milan Vidmar [1].  
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2.2 SEKTOR: INDUSTRIJA 

2.2.1 Analiza rabe goriv 

Raba energentov v sektorju Industrija je bila v zadnjih letih vezana predvsem na rabo energentov v 
okviru podjetja Lafarge Cement [2]. Struktura rabe energije v letih 1995 in 2005 je razvidna iz 
primerjave porabe primarnih energentov v omenjenih letih. Iz Slike 2.14 je razvidno, da se je v tem 
obdobju povečala raba uvoženih premogov, petrolkoksa in zemeljskega plina, medtem ko v letu 2005 
praktično ni bilo porabe rjavega premoga ter težkega kurilnega olja. 

Zasavje: Primerjava energije porabljenih goriv v sektorju Industrija

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

A
nt

ra
ci

t
P

et
ro

lk
ok

s
Č

rn
i p

re
m

og
R

ja
vi

 p
re

m
og

Li
gn

it

Le
s

D
ru

ga
 tr

dn
a 

go
riv

a

ZP

U
N

P

D
ru

gi
 p

lin
i

P
lin

sk
o 

ol
je

 (p
og

on
)

E
LK

O
K

ur
iln

o 
ol

je
 L

K
ur

iln
o 

ol
je

 S
K

ur
iln

o 
ol

je
 T

E
n
er
g
ij
a 
g
o
ri
va
  [
T
J
]

1995

2005

 

Slika 2.14: Primerjava energije porabljenih primarnih energentov v sektorju Industrija v letih 1995 
in 2005 

V vmesnih letih je struktura rabe nihala in sledila opaženim trendom zamenjave kurilnega olja za črni 
premog in petrolkoks. Razlog je predvsem v spreminjanju strukture rabe energentov ter povečanju 
rabe goriv za proizvodnjo cementa v podjetju Lafarge Cement d.d. [2]. 

 

Struktura rabe v sektorju Industrija v letu 1995 (Slika 2.15) kaže na 52% delež zemeljskega plina v 
skupni energiji porabljenih energentov. Težko kurilno olje je takrat v okviru sektorja Industrija 
predstavljalo 39% delež, medtem ko ostali energenti niso zavzemali opaznejšega deleža.  
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INDUSTRIJA: RABA PRIMARNIH ENERGENTOV 1995 [%]
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Slika 2.15: Struktura porabe primarnih energentov v sektorju Industrija v letu 1995. 

INDUSTRIJA: RABA PRIMARNIH ENERGENTOV 2005 [%]
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Slika 2.16: Struktura porabe primarnih energentov v sektorju Industrija v letu 2005. 
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V letu 2005 je opazno znižanje deleža energije zemeljskega plina (40%), občutno pa se je povečal 
delež energije iz izgorevanja črnega premoga (40%) ter petrolkoksa (15%). Povečal se je tudi delež 
primarne energije iz ekstra lahkega kurilnega olja na 3%. Ostala goriva v letu 2005 niso predstavljala 
večjega deleža glede na skupno energijo goriv. 

Rast porabe energije goriv v sektorju Industrija je nazorno razviden iz Slike 2.17, kjer je opazen porast 
v letih 1999 in 2003. Skupno se je v obravnavanem obdobju povečala poraba primarnih energentov za 
1.218 TJ, kar predstavlja 61% povečanje glede na leto 1995. 
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Slika 2.17: Rast porabe energije v sektorju Industrija v Zasavju v obdobju 1995-2005 

 

Če pogledamo indeks rasti rabe energije goriv v sektorju Industrija (Slika 2.18) ugotovimo, da se je 
poraba v obdobju 1995-2005 povečevala, z izjemo let 2002 in 2004: 

• v letu 2002 je opazen začetek prehoda s težkih kurilnih olj na črni premog (po spremembi 
lastništva Lafarge Cement v letu 2002),  

• razlog za zmanjšanje rabe energije goriv v letu 2004 je zmanjšanje porabe zemeljskega plina 
v okviru podjetja IGM Zagorje za 47% glede na leto 2003.  
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Slika 2.18: Indeks rasti rabe energije goriv v sektorju Industrija v Zasavju v obdobju 1995-2005 

2.2.2 Analiza emisij v sektorju Industrija 

Glede na spremembo rabe goriv in energije porabljenih primarnih goriv, so se v obdobju 1995-2005 
spreminjale tudi skupne emisije v sektorju Industrija (glej Priloga, Tabela P-6). Največji porast emisij v 
sektorju Industrija beležimo pri emisijah NOx, kjer so se emisije povečale za faktor 5,2. Občutno so se 
povišale tudi emisije SO2 in trdnih delcev TD, in sicer zaradi večanja rabe energije v sektorju Industrija. 
Tako smo ocenili, da se je v obravnavanem obdobju 1995-2005 emisija TD povišala za 89%, medtem 
ko se je emisija SO2 povišala za 91%. 

Kot razlog lahko navedemo optimizacijo delovanja in nadgrajevanje obstoječih tehnologij filtriranja 
dimnih plinov ter spremembo strukture rabe primarnih energentov v okviru podjetij v sektorju 
Industrija [2]. 

Tabela 2.7: Porast emisij v sektorju Industrija; Zasavje v obdobju 1995-2005 

 Indeks rasti v obdobju 1995-2005 [-] 

SO2 1,91 

NOx 5,25 

TD 1,89 

 

Kot je razvidno iz primerjave emisij v obdobju 1995-2005 (Slike 2.19, 2.20, 2.21), se je največja 
sprememba zgodila po letu 2002. Glavni, vendar ne edini razlog je v spremembi rabe goriv v okviru 
podjetja Lafarge Cement d.d.. V tem obdobju so nehali z uporabo težkih in srednje težkih kurilnih olj 
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ter uvedli rabo črnega premoga in petrolkoksa. Prav tako se je po letu 2000 vsebnost žvepla v surovini 
iz kamnoloma začela postopoma poviševati, zaradi česar so se občutno povišale emisije SO2. 

Poleg tega je v letu 2003 podjetje Steklarna Hrastnik Vitrum prijavila občutno višje emisije kot v drugih 
letih [3]. Emisije podjetja so bile izračunane na podlagi letnih meritev dimnih plinov ter ur obratovanja. 
Ker podjetje ne obratuje pri konstantnih pogojih dimnih plinov, obstaja možnost napake s strani 
podjetja Steklarna Hrastnik Vitrum. Kljub temu v podjetju zagotavljajo, da so podatki o emisijah, ki so 
jih javljali na Agencijo R Slovenije za okolje, veljavni in točni. 

2.2.2.1 Emisija SO2 

Podjetje Lafarge Cement predstavlja večinski delež pri rabi primarne energije in količinah emisij v 
sektorju Industrija, kar je opazno tudi pri spremembi letne količine emisij SO2 v sektorju. 

EMISIJA SO2 - ZASAVJE: INDUSTRIJA 1995-2005
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Slika 2.19: Sprememba obsega emisij v sektorju Industrija v Zasavju, v obdobju 1995-2005 

Razviden je hiter porast emisij po prevzemu Cementarne Trbovlje po letu 2002 s strani podjetja 
Lafarge Cement. 

Emisija SO2 iz podjetja Lafarge cement je vezana predvsem na vsebnost žvepla v rudi, ki se uporablja 
za pripravo homogenizirane zmesi za izdelavo cementa v peči. Do leta 2000 ni bilo večjih problemov z 
emisijami SO2, kasneje pa so emisije SO2 začele strmo naraščati, predvsem zaradi večanja vsebnosti 
žvepla v določenih vrstah laporja, ki se uporablja za pripravo vhodne procesne surovine za izdelavo 
cementa. Kamnolom podjetja, kjer kopljejo različne vrste laporja, se namreč nahaja nad plastmi 
premoga, ki se izkopava v okviru Rudnika Trbovlje - Hrastnik. S poglabljanjem izkopa na lokaciji 
kamnoloma, se postopno povečuje tudi vsebnost žvepla v laporju, kar ima za posledico višje emisije 
SO2 med procesom proizvodnje cementa. 
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Zaradi tega so v podjetju Lafarge cement v letu 2004 začeli z nekaterimi sanacijskimi ukrepi za 
zmanjševanje emisije SO2 iz izpusta peči in mlina surovine. Tako so leta 2004 uvedli izbor, kontrolo in 

pripravo surovinske mešanice na podlagi projekta BLOK MODEL1. Kot sekundarni ukrep so izvedli 
mokro pranje dimnih plinov (Wet scrubber, Glej BREF za cementno industrijo [11]). S temi ukrepi so 
delno znižali emisije SO2, kar se na Sliki 2.19 opazi kot nenaden padec emisij SO2 v letu 2004. Kljub 
tem ukrepom, pa so se emisije v letu 2005 zopet povečale, zaradi nadaljnjega večanja vsebnosti 
žvepla v surovini in obsega proizvodnje. 

Proizvodnja ostalih podjetij v sektorju Industrija sloni predvsem na rabi zemeljskega plina v 
proizvodnem procesu. Zaradi odsotnosti žvepla v zemeljskem plinu, predstavlja preostala industrija 
preko rabe drugih goriv, npr. kurilnih olj, le manjši delež v skupni emisij SO2 v sektorju Industrija 
(6%). 

2.2.2.2 Emisija NOx 

V sektorju Industrija je pri emisijah NOx opaziti podoben potek skupnih emisij kot v primeru emisij 
SO2. Delež podjetja Lafarge Cement pri emisijah NOx sledi v obdobju 2001-2005 trendu večanja 
obsega proizvodnje in rabe energentov. Opazna sprememba v letu 2003 je predvsem posledica 
občutno višje prijavljene količine emisij NOx s strani podjetja Steklarna Hrastnik – Vitrum [3] (598,3 
ton leta 2003; 202,2 ton v letu 2004), delno pa tudi večje rabe energentov v okviru podjetja Lafarge 
cement.  

EMISIJA NOX - ZASAVJE: INDUSTRIJA 1995-2005
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Slika 2.20: Sprememba obsega emisij v sektorju Industrija v Zasavju, v obdobju 1995-2005 

                                                

1 Osnova projekta je bila analiza kakovosti surovine na 68 lokacijah kamnoloma. Na podlagi znanih vsebnosti žvepla v laporni 
surovini z različnih vrtin, izvajajo optimizacijo mešanja laporja tako, da vzdržujejo vsebnost žvepla na minimalni možni meri. 
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2.2.2.3 Emisija trdnih delcev 

Analiza emisij trdnih delcev v sektorju Industrija pokaže na postopno zniževanje emisij trdnih delcev 
do leta 2000. Razlog je v uvajanju tehnologij za čiščenje dimnih plinov v sektorju Industrija. Edino 
povečanje v obdobju do leta 2000, ki je opazno iz analize emisij (Slika 2.21, leto 1999), je povezano s 
poizkusno rabo antracita v takratnem podjetju Cementarna Trbovlje, v letu 1999.  

Po letu 2000 pa beležimo občutno rast emisij trdnih delcev, kar je posledica predvsem spreminjanja 
strukture rabe primarnih goriv ter ocene dodatnih emitiranih količin. Pri slednji smo določili višje 
povprečne emisijske koncentracije med rednim obratovanjem v skladu z znanimi povprečnimi 
emisijskimi parametri, dodatno pa smo upoštevali tudi izredne dogodke, občasne izpade filtrov ali dela 

filtrov v okviru podjetja Lafarge Cement2.  

 

Kot je bilo že omenjeno, so se količine TD v obdobju 1995-2005 povišale za 86%.  
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Slika 2.21: Sprememba obsega emisij TD v sektorju Industrija v Zasavju, v obdobju 1995-2005.  

Opomba: V obdobju 2001-2005 smo pri oceni skupnih emisij TD v sektorju upoštevali dodatno 
količino TD, kot posledico izrednih dogodkov - občasnih izpadov elektrofiltrov v okviru podjetja 
Lafarge cement. Prav tako smo v letih 2004 in 2005 ocenili dodatno emitirano količino trdnih delcev 
med rednim obratovanjem Lafarge cement d.d. (Poglavje 2.2.2.4). 

 

                                                

2 Ker v času izpadov filtrov v okviru podjetja Lafarge cement, niso bile izvedene verodostojne meritve, ne moremo podati 
dejanske količine dodatnih emisij trdnih delcev na lokaciji. Za dejansko meritev bi potrebovali poseben merilni sistem, ki je 
kalibriran na območje emisij med 1.000 do 30.000 mg/nm3 dimnih plinov, za kar obstoječi merilni sistem ni predviden. 

Zato smo sami pripravili oceno količine dodatno izpuščenih trdnih delcev, kar je predstavljeno v nadaljevanju. 
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2.2.2.4 Ocena deleža emisij podjetja Lafarge cement d.d. 

Večina emisij v sektorju Industrija se proizvede na lokaciji podjetja Lafarge cement d.d., katerega 
delež v skupnih emisijah tekom let niha. V letu 2005 so na lokaciji Lafarge cement d.d. proizvedli za 

• 98% vseh emisij SO2, 

• 81% vseh emisij NOx in 

• 75% vseh emisij trdnih delcev TD (PM) v sektorju Industrija. 

Iz analize emisij na lokaciji podjetja [3] je razvidno, da je porast emisij SO2, NOx in TD povezan s 
spremembo v strukturi rabe energentov ter s povečevanjem obsega proizvodnje v zadnjih letih. Ocena 
količin emisij podjetja v obravnavanem obdobju je prikazana na Sliki 2.22. 

Lafarge Cement d.d.: ZASAVJE 1995-2005
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Slika 2.22: Ocena količin emisij na lokaciji podjetja Lafarge cement (Cementarna Trbovlje) v 
obdobju 1995-2005. 

Redno obratovanje 

Podjetje Lafarge cement d.d. je zavezano, da Agenciji RS za okolje letno poroča o emisijah snovi v 
zrak na lokaciji podjetja. Ti podatki (od začetka v letu 2002) so javno dostopni na internetnih straneh 
Agencije RS za okolje [3]. Količine, ki so jih prijavili na Agencijo RS za okolje, temeljijo na občasnih 
(letnih) meritvah Zavoda za varstvo okolja Maribor. Na podlagi nekajurnih meritev je v primeru večjih 
nihanj emisij težko reprezentativno oceniti letno povprečje emisij, kar je razvidno iz razlik v emisiji 
prijavljenih količin polutantov med leti 2002 do 2005 (Tabele 2.8, trdni delci TD). Tako je razlog za 
občutno nižjo količino emisij v letih 2004 in 2005 v nizkih izmerjenih koncetracijah, ki so bile na 
spodnjem robu delovanja sistema (primer 4,9 mg/m3 v letu 2005).  
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Tabela 2.8: Poročane emisije onesnaževal ARSO-u s strani Lafarge cement-a d.d. od leta 2002 dalje. 

 SO2 [t] NOx [t] TD  [t] 

2002 1025,6 608,7 26,9 

2003 1830,2 1161,2 29,3 

2004 914,3 864,2 9,2 

2005 1080,5 1079,3 6,8 

 

V sanacijskem programu podjetja LC je predvideno, da se izstopna koncentracija trdnih delcev iz 
elektrofitrov giblje med 7-50 mg/nm3 [33], smo v analizi emisij na lokaciji Lafarge cement d.d. za 
redno obratovanje upoštevali srednjo vrednost predvidene emisijske koncentracije trdnih delcev, torej 
28,5 mg/nm3. 

Tabela 2.9: Izračun ocene emisije trdnih delcev v letih 2004 in 2005 na podlagi izbrane srednje 
emisijske koncentracije trdnih delcev. 

 Št. 
obratovalnih 

ur  

[h] 

Povpr. 
količina 
dimnih 
plinov 
[m3/h] 

Povpr. 
emisijska 

koncentracijaA 

[mg/m3] 

Ocena letne emitirane 
količine TD v okviru 
rednega obratovanjaB 

[t] 

2004 6817 180.000 28,5 35,0 

2005 7010 180.000 28,5 36,0 

A ... povprečje med 7-50 mg/nm3 [33] 

B redno obratovanje peči, mlinov 

 

Ocenjena količina TD, izpuščenega med rednim obratovanjem je tako občutno višja in primerljiva s 
prijavljenimi količinami prejšnjih let (pred letom 2004). Sled temu smo v analizi emisij v Zasavju za leti 
2004 in 2005 uporabili vrednosti iz Tabele 2.9. 

 

Izredni dogodki 

Poleg rednega obratovanja je pri ocenjevanju emisij trdnih delcev podjetja Lafarge cement smotrno 
upoštevati tudi emisije, ki so posledica izrednih dogodkov, npr. izpadov oziroma delnih izpadov 
elektrofiltra v podjetju. V tem primeru smo preračun izvedli na podlagi parametrov, ki so podani v 
projektni dokumentaciji za izgradnjo pralnika dimnih plinov [4]: 

• Emisija trdnih delcev v rednem obratovanju: 20 mg/nm3 

• Pretok dimnih plinov: 200.000 nm3/h 

• Emisija trdnih delcev v primeru delovanja izpada elektrofiltra: 30.000 mg/nm3 
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Pri analizi števila izpadov smo si pomagali z oceno vrednosti na podlagi analize imisijskih vrednosti za 
PM10 in SO2 v letu 2005, merjene na mobilni merilni postaji na Ravenske vasi (zaselek Zelena Trava), 
ki smo jih pridobili s strani EIMV [12]. Ker se iz podatkov polurnih meritev ne more natančno sklepati, 
da gre za izpad/delni izpad elektrofiltra, smo v nadaljnji analizi uporabljali podatek o spremembi 
imijske koncentracije med dvema zaporednima meritvama. 

Ocena števila izpadov elektrofiltrov v podjetju Lafarge cement je potekala po naslednjem postopku: 

• Analiza imisij v času remonta podjetja – s tem smo ocenili mejne vrednosti za PM10 in SO2, ki 
so lahko posledica drugih virov v okolici. 

• Izdelava in analiza rože vetrov, analiza vplivne smeri podjetja Lafarge ter analiza vpliva 
parametra spremembe v imisijski koncentraciji SO2 in TD. 

• Analiza podatkov meritev v času, ko je veter pihal (maksimalna polurna hitrost vetra > 
0,5m/s) iz smeri podjetja (SSW (jugo-jugo-zahod) do NE (severo-vzhod); glej roža vetrov, 
Slika 2.27). S tem smo ocenili število dogodkov, povezanih z nepravilnim delovanjem 
elektrofiltrov v času, ko je veter pihal iz smeri podjetja. Pri izboru območja smeri podjetja 
Lafarge smo upoštevali tudi mikrolokacijo postavitve same merilne naprave in relief. 

• Ekstrapolacija števila dogodkov na ves čas obratovanja podjetja v letu 2005, pri čemer smo 
upoštevali čas remonta podjetja od 1.1.2005 do 22.2.2005 ter manjkajoče polurne meritve. 

Analiza meritev v času remonta (Slika 2.23) in celotnega leta 2005 (Slika 2.24) je pokazala, da lahko 
vse vplive trdnih delcev iz drugih virov emisij na območju izključimo, če postavimo mejno vrednost 
spremembe koncentracije na 50 µg/m3. Iz Slike 2.23 je razvidno, da je v času rednega obratovanja 
podjetja Lafarge cement prihajalo do občutno višjih sprememb koncentracij trdnih delcev, kar lahko 
štejemo kot izpad/delni izpad elektrofiltrov. 

Sprememba PM10 v času remonta - Lokacija Zelena trata (2005)
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Slika 2.23: Spremembe v imijski koncentraciji PM10 na lokaciji Zelena trata, v obdobju januar-
februar 2005. Označena je izbrana mejna vrednost spremembe v imisijski koncentraciji trdnih 
delcev (50 µµµµg/m3), ki je v naši analizi merodajna za izključitev drugih virov emisij na območju. 
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Sprememba PM10 - Lokacija Zelena trata (2005)
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Slika 2.24: Spremembe v imijski koncentraciji PM10 na lokaciji Zelena trata, preko leta 2005. 
Označena je izbrana mejna vrednost spremembe v imisijski koncetraciji trdnih delcev (50 µµµµg/m3), 
ki je bila v našemo primeru izbrana kot merodajna za izključitev drugih virov emisij na območju. 

V letu 2005 je do preseganj trdnih delcev na merilnem mestu Zelena trava prihajalo tudi v času 
remonta. Da bi iz celotnih meritev in preseganj TD zadovoljivo izluščili izpade/delne izpade LC, smo 
analizirali tudi sočasne spremembe v koncentraciji imisij SO2 na isti lokaciji in ob istem času. Analiza je 
pokazala, da je tudi v času remonta podjetja LC redno prihajalo do višjih sprememb imisijske vrednosti 
SO2. Mejno vrednost spremembe v imisijah smo za oceno števila dogodkov postavili na +120 µg/m3 
tako da smo izključili dogodke, pri katerih gre za očiten vpliv tudi drugih večjih onesnaževalcev (Slika 
2.26). 

Sprememba SO2 v času remonta - Lokacija Zelena trata (2005)
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Slika 2.25: Spremembe v imijski koncentraciji SO2 na lokaciji Zelena trata, v obdobju januar-
februar 2005. Označena je izbrana mejna vrednost spremembe v imisijski koncetraciji SO2 (120 
µµµµg/m3), ki je bila v našem primeru merodajna za izključitev drugih virov emisij na območju. 
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Sprememba SO2 - Lokacija Zelena trata (2005)
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Slika 2.26: Spremembe v imijski koncentraciji SO2 na lokaciji Zelena trata, v letu 2005. Označena je 
izbrana mejna vrednost spremembe v imisijski koncentraciji trdnih delcev (120 µµµµg/m3), ki je bila v 
našem primeru merodajna za izključitev drugih virov emisij na območju. 

Nadalje smo analizirali hitrost in smer vetra na lokaciji Zelena trata v letu 2005. Ugotovili smo dokaj 
enakomerno porazdelitev smeri vetra na tej lokaciji (vse meritve v letu 2005 so prikazane na Sliki 2.27. 
Opazimo lahko, da veter največ časa piha iz smeri jugovzhod (SE), od koder prihajajo zračne mase 
tudi z lokacije podjetja Lafarge cement. Za analizo dejanskega vpliva podjetja Lafarge smo za ocenitev 
števila izpadov izbrali mejno hitrost vetra nad 0,5 m/s, s čimer smo izločili vpliv spreminjanj SO2 in TD 
v času inverzije in popolnega brezvetrja. Iz primerjave rože vetrov, narejene na podlagi vseh meritev 
(primer: vse meritve, Slika 2.27), ter rože vetrov vseh meritev z največjo hitrostjo vetra nad 0,5m/s 
(primer: v>0,5 m/s, Slika 2.27), lahko ugotovimo, da se število meritev zaradi tega opazno ne 
zmanjša.  
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Roža vetrov - lokacija Zelena trata (2005)
(vse meritve)
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Roža vetrov - lokacija Zelena trata (2005)
(v > 0,5 m/s)
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Roža vetrov - lokacija Zelena trata (2005)
(v > 2 m/s)
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Roža vetrov - lokacija Zelena trata (2005)
(v > 5 m/s)
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Slika 2.27: Roža vetrov za lokacijo Zelena trata v letu 2005. Analizirali smo vpliv maksimalne 
polurne hitrosti na spreminjanje rože vetrov. Primer 5 m/s predstavlja število polurnih meritev z 
maksimalno hitrostjo višjo od 5 m/s, razporejenih po posameznih smereh neba. 

Kot izhodišče za analizo vpliva parametra mejne vrednosti spremembe v imisijski koncetraciji trdnih 
delcev in mejne vrednosti spremembe v imisijski koncetraciji SO2, smo izbrali primer rože vetrov za 
meritve s hitrostmi višjimi ali enakimi 0,5 m/s (primer a), Slika 2.28).  

Iz analize vpliva spremembe v imisiji trdnih delcev (primer b), Slika 2.28) lahko opazimo, da je roža 
dogodkov podobna roži vetrov, ob občutnem zmanjšanju števila dogodkov glede na posamezno smer. 
Poleg poudarjenih smeri SE in SSW, od koder prihaja tudi vpliv podjetja Lafarge cement sta v 
preseganjih trdnih delcev (brez preseganj SO2) izraženi tudi smeri NNW in NW. Iz tega lahko 
zaključimo, da sam podatek o spremembi v imisijski koncentraciji trdnih delcev še ni zadosten za 
oceno, ali je prišlo do izpada/delnega izpada elektrofiltra.  
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V primeru vpliva spremembe v imisijski koncentraciji SO2 (primer c), Slika 2.28) lahko opazimo 
občutno spremembo rože dogodkov. V tem primeru lahko ugotovimo, da je podatek o spremembi 
imisijske koncentracije SO2 zelo pomemben faktor za izločevanje dogodkov, ki nastanejo zaradi 
povišanja SO2 iz smeri sever - zahod (roža vetrov, W-N), ki ne ustrezajo smeri lokacije podjetja 
Lafarge cement. 

Roža dogodkov - lokacija Zelena trata (2005)
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Roža dogodkov - lokacija Zelena trata (2005)
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a) Izhodiščno stanje  b) Analiza vpliva sprememb v imisiji trdnih delcev 

trdni delci: 0 µg/m3 trdni delci: 50 µµµµg/m3 

SO2: 0 µg/m
3 SO2: 0 µg/m

3 

hitrost: 0,5 m/s hitrost: 0,5 m/s 

 

Roža dogodkov - lokacija Zelena trata (2005)
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Roža dogodkov - lokacija Zelena trata (2005)
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c) Analiza vpliva sprememb v imisiji SO2 d) Analiza sočasnega vpliva trdnih delcev in SO2 

trdni delci: 0 µg/m3 trdni delci: 50 µµµµg/m3 

SO2: 120 µµµµg/m
3 SO2: 120 µµµµg/m

3 

hitrost: 0,5 m/s hitrost: 0,5 m/s 
 

Slika 2.28: Rože dogodkov za lokacijo Zelena trata v letu 2005. Analizira vpliva sprememb v imisiji 
trdnih delcev in SO2 med dvema polurnima meritvama. Primer d) predstavlja naš izbran primer za 
oceno števila izpadov elektrofiltrov. 
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Zato je ključnega pomena, da oba parametra združimo ter poiščemo presek obeh analiz dogodkov. 
Tako smo v primeru d), (Slika 2.28), ugotovili, da je najvišje število dogodkov v tem primeru sicer 
povezano s smerjo vetra iz jugo-jugozahoda (SSW), kar lahko pripišemo postavitvi merilnega sistema 
v povezavi z reliefom mikrolokacije.  

Rezultati analize meritev, ob predpostavki mejnih vrednosti sprememb v imisijski koncentraciji trdnih 
delcev in SO2 ter hitrosti vetra so podani v Tabeli 2.10. Preko celotnega obdobja meritev na merilni 
postaji smo tako za leto 2005 izračunali 112 dogodkov istočasnih preseganj tako SO2 kot tudi TD iz 
vseh smeri. 

Ker vsi dogodki niso povezani z Lafarge cement in se dostikrat pojavijo tudi v času, ko veter ne piha iz 
smeri podjetja, smo za bolj natančno oceno števila izpadov v letu 2005 upoštevali le število dogodkov 
iz smeri, v kateri se nahaja podjetje, jugo-jugozahod (SSW) do severo-vzhod (NE). Analiza meritev je 
pokazala, da predstavljajo meritve, pri katerih veter piha iz izbranih smeri (SSW-NE) 47% celotnega 
merilnega obdobja. Iz teh smeri smo izračunali 74 dogodkov, oziroma 66% vseh dogodkov ob 
omejitvenih parametrih. 

Oceno števila istočasnega povečanja v imisiji SO2 in TD v letu 2005, kar lahko povežemo z motenim 
delovanjem elektrofiltrov (št. dogodkov: 156, glej Tabela 2.10), smo dobili tako, da smo rezultat 
analize meritev (74 dogodkov v času ko je veter pihal iz smeri SSW-NE), ekstrapolirali na celotno 
obdobje delovanja podjetja Lafarge cementa v letu 2005. 

Tabela 2.10: Analiza meritev ob predpostavitvi mejnih vrednosti sprememb v imisijski koncentraciji 
trdnih delcev in SO2 ter hitrosti vetra. 

Št. vseh preseganj v času celoletnih meritev iz vseh smeri 112 dogodkov 

Št. preseganj iz smeri LC  74 dogodkov 

Delež vseh dogodkov iz smeri LC v času veljavnih meritev 66 % 

Delež vseh meritev iz smeri LC (upoštevamo samo smeri od SSW 
do NE) 0,473  
   

Ekstrapolacija na celoten čas delovanja LC v letu 2005 156 Dogodkov 

 

Na podlagi izbranih mejnih vrednosti sprememb v imisijski koncentraciji (PM10 – 
50 µ µ µ µg/m3, SO2 – 120 µµµµg/m

3) ter hitrosti vetra (0,5 m/s) smo za čas delovanja proizvodnje 
v Lafarge cement v letu 2005 ocenili 156 dogodkov, povezanih z motenim delovanjem 
elektrofiltrov. 

 

Dolžina trajanja prekomernega onesnaženja oziroma izpada filtra ter posredni vpliv na emisije na 
lokaciji podjetja, je odvisna od vrste napake in načina zagona sistema. Maksimalna emisijska vrednost, 
ki velja za primer izpada elektrofiltra (30.000 mg TD/nm3) [4], ne velja za celoten čas izpada. Sistem 
se po zaustavitvi v določenem času (predvideni čas je 5 min.) zopet postavi v stanje normalnega 
obratovanja. Zaradi tega smo za analizo količin emisij, zaradi izpadov filtrov, izbrali naslednje vrednosti 

• število izpadov filtrov na leto: 156 

• trajanje posameznega izpada: 5 minut 

• povprečna koncentracija trdnih delcev med dogodkom – izpadom: 10.000 mg/nm3. 
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Glede na pretok dimnih plinov ter število in dolžino izpadov, lahko izračunamo dodatno letno količino 
emisij trdnih delcev. Vpliv parametrov izpadov na količino dodatnih emisij trdnih delcev je predstavljen 
v Tabeli 2.11.  

V kolikor bi želeli ugotoviti dejansko distribucijo koncentracij TD znotraj nepravilnega delovanja in 
izpada, bi potrebovali dodatne meritve z merilno opremo, ki ima ustrezno merilno območje, saj je 
območje obstoječe merilne opreme bistveno premajhno za takšne meritve. Zaradi tega tudi ni 
podrobnejših podatkov o emisijah ob nepravilnem delovanju oziroma izpadu filtra.   

 

Tabela 2.11: Analiza vpliva števila in dolžine trajanja izpadov filtrov na dodatne emisije TD podjetja 
Lafarge cement d.d. 

Število izpadov filtrov na leto

Trajanje [min.] 25 50 75 100 125 150 156 175 200

1 0,8 1,7 2,5 3,3 4,2 5,0 5,2 5,8 6,7

2 1,7 3,3 5,0 6,7 8,3 10,0 10,4 11,7 13,3

3 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 15,6 17,5 20,0

4 3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 20,0 20,8 23,3 26,7

5 4,2 8,3 12,5 16,7 20,8 25,0 26,0 29,2 33,3

6 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 31,2 35,0 40,0

7 5,8 11,7 17,5 23,3 29,2 35,0 36,4 40,8 46,7

8 6,7 13,3 20,0 26,7 33,3 40,0 41,6 46,7 53,3

9 7,5 15,0 22,5 30,0 37,5 45,0 46,8 52,5 60,0

10 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50,0 52,0 58,3 66,7
 

* Rezultati v tabeli [t TD/ leto] so izračunani na podlagi predhodno  navedenih parametrov. 

 

Kot je razvidno, smo za leto 2005 in za izbrane parametre, dodatno emisijo trdnih delcev podjetja 
Lafarge cement d.d. ocenili na 26 ton.  

Ker se izpadi praktično vrstijo od začetka uporabe trdnih goriv v podjetju, smo oceno napravili tudi za 
pretekla leta. Posameznim letnim emisijam trdnih delcev iz rednega obratovanja smo prišteli naslednje 
vrednosti: 

Leto Dodatna letna količina TD* 

2001 5,3 

2002 8,7 

2003 14,1 

2004 19,8 

2005 26,0 

* kot ocena dodatno izpuščene količine trdnih delcev zaradi izrednih dogodkov - izpadov filtrov, na lokaciji Lafarge 
cement 



KONČNO POROČILO 

 
DELEŽ VELIKIH NEPREMIČNIH VIROV EMISIJ PRI OBREMENJEVANJU ZRAKA  

TER NJIHOV VPLIV NA KAKOVOST ZRAKA V ZASAVJU 
 

32 

Ker nepravilno delovanje in izpadi elektrofiltra predstavljajo trenuten in časovno omejen problem, je 
vpliv na okolje v trenutku izpada bistveno bolj opazen kot v primeru, da bi se te dodatne emisije 
enakomerno proizvajale preko celega leta. 

2.2.3 Viri podatkov 

Podatki, ki so bili analizirani, izvirajo iz statističnih popisov rabe energentov [2] ter informacij 
pridobljenih neposredno od posameznih industrijskih objektov. Emisije večjih podjetij, ki so zavezana 
poročanju letnih emisij na Agencijo RS za okolje, so povzete iz javno dostopnih virov podatkov 
Agencije RS za okolje [3]. Emisije preostalih manjših industrijskih podjetij, smo določili preko porabe 
goriv z uporabo emisijskih faktorjev, ki jih R Slovenija uporablja za pripravo emisijskih evidenc [13]. 

Od podjetja Lafarge Cement d.d. smo pridobili podatke o rabi energentov v preteklih letih, prav tako 
so nam podali vrednosti parametrov (dimenzije dimnika, pretok in temperatura dimnih plinov [14] ter 
maksimalne koncentracije trdnih delcev [4]) za dimenzioniranje odžvepljevalne naprave ter simulacijo 
ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v Zasavju. 

S strani EIMV smo za leto 2005, s soglasjem lastnika meritev, pridobili podatke o meteorologiji in o 
polurnih imisijskih koncentracijah SO2 in PM10, izmerjenih na mobilni postaji na Ravenski vasi, zaselek 
Zelena trava [12].  

2.3 SEKTOR: PROMET 

V sektorju Promet smo analizirali promet v občinah Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik. Zaradi 
vplivnega območja je bilo področje, ki je bilo vključeno v analizo, nekoliko razširjeno, saj občine na SV 
delu mejijo na izjemno frekventne odseke državnih sest (Vransko-Ločica, Ločica-Trojane, Trojane-
Želodnik). V obdobju 1995-2005 je prišlo na tem področju do obsežnih investicijskih del. Tako je bil 
leta 2002 odprt odsek avtoceste Vransko - Ločica, v letu 2005 pa še preostali manjkajoči del 
avtocestne povezave med Ljubljano in Mariborom. 

2.3.1 Vozni park v Zasavju 

Analiza voznega parka (Tabela 2.12) v Zasavju je bila izvedena za obdobje 1995-2005 na podlagi 
evidenc MNZ, Centra za upravno informatiko [5]. V analizo so bila vključena motorna vozila, ki imajo v 
podatkovnem nizu šifro občine enako 34 (Hrastnik), 129 (Trbovlje) in 142 (Zagorje ob Savi). 

Osnovna baza je bila za obdobje 1995-2005 nekoliko popravljena. Popravki baze se nanašajo na očitne 
napake pri vnosu podatkov. Večina sprememb je bila izvedena v polju »gorivo«, kjer je bilo potrebno 
na podlagi ostalih podatkov o vozilu, le temu pripisati ustrezno pravilno gorivo. Pri pristojnem organu 
namreč trenutno ne obstaja sistem filtriranja in preverjanja smiselnosti vnesenih podatkov. 

Po podatkih pristojnega organa, le-ta ne izvaja preverjanja smiselnosti vnesenih podatkov. Del 
popravkov baze se nanaša tudi na očitne napake pri nosilnosti oziroma skupni masi tovornih vozil. 

Vozila so razdeljena v skladu z emisijskimi standardi na posamezne podkategorije, skupno na 96 
kategorij motornih vozil (Tabele 2.13, 2.14, 2.15). V obdelavo smo vključili samo motorna vozila od 
letnika 1975 dalje. Razdelitev na emisijske kategorije je strukturirana na način, ki omogoča uporabo 
emisijskega modela za promet COPERT III.  
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Tabela 2.12: Vozni park cestnih motornih vozil v Zasavju 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

OA-MB (< 1,4l) 10736 10905 11126 11008 11028 10867 10633 10346 10020 9780 9454 

OA-MB (1,4l-2.0l) 2233 2624 3074 3620 4248 4586 4813 4986 5030 5049 5147 

OA-MB (>2.0l) 128 134 164 201 230 251 264 282 292 292 304 

OA-MB 13097 13663 14364 14829 15506 15704 15710 15614 15342 15121 14905 

OA-D2 (>2.0l) 1084 1190 1264 1367 1433 1550 1743 2045 2481 3052 3597 

OA-D2 (<2.0l) 65 87 100 97 104 114 133 139 179 238 300 

OA-D2 1149 1277 1364 1464 1537 1664 1876 2184 2660 3290 3897 

OA 14246 14940 15728 16293 17043 17368 17586 17798 18002 18411 18802 
Lahka tov.  
(do 3,5t)-MB 167 181 175 162 158 175 174 186 185 198 191 
Lahka tov. 
(do 3,5t)- D2 314 321 361 402 457 502 540 568 630 672 769 

LDV 481 502 536 564 615 677 714 754 815 870 960 
Sred.tov+Tež.tov-
D2 306 363 354 321 323 281 330 328 306 296 278 

Avtobusi 61 59 60 55 54 57 48 47 46 45 46 

Motorna kolesa 165 170 186 191 200 253 275 299 271 236 274 

Kolesa z motorjem               568 414 345 432 

SKUPAJ 15259 16034 16864 17424 18235 18636 18953 19794 19854 20203 20792 
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Tabela 2.13: Definicija oznak motornih vozil 

Passanger car Heavy Duty Vehicles

*(OSEBNI AVTOMOBIL+OSEBNI SPECIALNI) *(kombinirana vozila+tovorna vozila+tovorna specialna+vlečna vozila+delovna vozila)

Emission standards Emission standards

Gasoline Gasoline
<1,4 lit. >3,5 t Conventional LDV121

PRE ECE OA111
ECE 15/00-01 OA112 Diesel
ECE 15/02 OA113 Srednji tov. <7,5 t
ECE 15/03 OA114 Conventional HDV211
ECE 15/04 OA115 Euro I - 91/542/EEC HDV212
Improved Conv. Euro II - 91/542/EEC HDV213
Open Loop Euro III - 1999/96/EC HDV214
Euro I - 91/441/EEC OA116 Euro IV - COM(1998) 776 HDV215
Euro II - 94/12/EC OA117 Euro V - COM(1998) 776 HDV216
Euro III - 98/69/EC Stage 2000 OA118
Euro IV - 98/69/EC Stage 2005 OA119 Srednji tov. <7,5 t <16 t

1,4 lit.-2,0 lit Conventional HDV221
PRE ECE OA121 Euro I - 91/542/EEC HDV222
ECE 15/00-01 OA122 Euro II - 91/542/EEC HDV223
ECE 15/02 OA123 Euro III - 1999/96/EC HDV224
ECE 15/03 OA124 Euro IV - COM(1998) 776 HDV225
ECE 15/04 OA125 Euro V - COM(1998) 776 HDV226
Improved Conv.
Open Loop Težki tov. <16 t <32 t
Euro I - 91/441/EEC OA126 Conventional HDV231
Euro II - 94/12/EC OA127 Euro I - 91/542/EEC HDV232
Euro III - 98/69/EC Stage 2000 OA128 Euro II - 91/542/EEC HDV233
Euro IV - 98/69/EC Stage 2005 OA129 Euro III - 1999/96/EC HDV234

>2,0 lit. Euro IV - COM(1998) 776 HDV235
PRE ECE OA131 Euro V - COM(1998) 776 HDV236
ECE 15/00-01 OA132 Težki prik. >32 t
ECE 15/02 OA133 Conventional HDV241
ECE 15/03 OA134 Euro I - 91/542/EEC HDV242
ECE 15/04 OA135 Euro II - 91/542/EEC HDV243
Improved Conv. Euro III - 1999/96/EC HDV244
Open Loop Euro IV - COM(1998) 776 HDV245
Euro I - 91/441/EEC OA136 Euro V - COM(1998) 776 HDV246
Euro II - 94/12/EC OA137
Euro III - 98/69/EC Stage 2000 OA138 Busses
Euro IV - 98/69/EC Stage 2005 OA139 *(avtobusi)

Diesel Urban buses
<2,0 lit. Conventional AV11

Conventional OA211 Euro I - 91/542/EEC AV12
Euro I - 91/441/EEC OA212 Euro II - 91/542/EEC AV13
Euro II - 94/12/EC OA213 Euro III - 1999/96/EC AV14
Euro III - 98/69/EC Stage 2000 OA214 Euro IV - COM(1998) 776 AV15
Euro IV - 98/69/EC Stage 2005 OA215 Euro V - COM(1998) 776 AV16

>2,0 lit. Coaches
Conventional OA221 Conventional AV21
Euro I - 91/441/EEC OA222 Euro I - 91/542/EEC AV22
Euro II - 94/12/EC OA223 Euro II - 91/542/EEC AV23
Euro III - 98/69/EC Stage 2000 OA224 Euro III - 1999/96/EC AV24
Euro IV - 98/69/EC Stage 2005 OA225 Euro IV - COM(1998) 776 AV25

LPG Euro V - COM(1998) 776 AV26
Conventional LDV121
Euro I - 91/441/EEC Mopeds
Euro II - 94/12/EC *(kolesa z motorjem)

Euro III - 98/69/EC Stage 2000 <50cm3 Conventional KM411
Euro IV - 98/69/EC Stage 2005 97/24/EC Stage I KM412

97/24/EC Stage II KM413
2 stoke

Conventional OA411 Motorbikes
*(motorna kolesa)

Light Duty Vehicles Total Non specified MK411

*(kombinirana vozila+tovorna vozila+tovorna specialna+vlečna vozila+delovna vozila)

Gasoline <=3,5 t
Conventional LDV111
Euro I - 93/59/EEC LDV112
Euro II - 96/69/EC LDV113
Euro III - 98/69/EC Stage 2000 LDV114
Euro IV - 98/69/EC Stage 2005 LDV115

Diesel <=3,5 t
Conventional LDV211
Euro I - 93/59/EEC LDV212
Euro II - 96/69/EC LDV213
Euro III - 98/69/EC Stage 2000 LDV214
Euro IV - 98/69/EC Stage 2005 LDV215

UPORABLJENE OZNAKE ZA POSAMEZNA MOTORNA VOZILA
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Tabela 2.14: Struktura vozil po klasifikaciji COPERT III za obdobje 1995-2005; 1. del 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
AV11 29 28 27 20 19 20 13 11 9 7 3 
AV12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
AV13 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
AV14 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 
AV15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AV16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AV21 22 19 18 17 17 17 14 13 11 9 8 
AV22 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 
AV23 0 1 3 5 6 8 8 8 8 8 9 
AV24 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 7 
AV25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AV26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HDV211 124 40 45 38 33 81 34 31 30 31 25 
HDV212 5 3 4 8 11 11 13 13 12 13 14 
HDV213 0 0 0 1 2 10 9 13 14 14 15 
HDV214 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 10 
HDV215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HDV216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HDV221 136 176 157 137 117 85 97 89 69 49 38 
HDV222 4 6 9 11 13 18 14 13 14 11 9 
HDV223 0 3 4 7 9 15 15 16 14 16 14 
HDV224 0 0 0 0 0 0 3 5 8 8 11 
HDV225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HDV226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HDV231 7 87 86 68 68 7 55 46 42 38 29 
HDV232 1 6 7 11 14 2 18 21 16 17 13 
HDV233 0 0 2 4 8 1 12 15 17 19 17 
HDV234 0 0 0 0 0 0 2 3 7 11 13 
HDV235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HDV236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HDV241 24 34 32 26 32 32 30 23 16 13 10 
HDV242 5 8 8 10 13 16 20 23 23 22 20 
HDV243 0 0 0 0 3 3 7 13 19 23 24 
HDV244 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 16 
HDV245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HDV246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LDV111 141 131 126 87 67 61 50 42 37 33 28 
LDV112 26 50 49 50 39 47 47 42 46 50 39 
LDV113 0 0 0 25 52 67 69 79 81 87 91 
LDV114 0 0 0 0 0 0 8 23 21 28 33 
LDV115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LDV116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LDV121 11 0 0 0 0 0 1 0 1 6 2 
LDV211 256 227 234 228 226 225 219 193 187 157 152 
LDV212 58 94 127 144 150 152 154 158 164 159 169 
LDV213 0 0 0 30 81 125 137 145 144 138 151 
LDV214 0 0 0 0 0 0 30 72 135 218 297 
LDV215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LDV216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 2.15: Struktura vozil po klasifikaciji COPERT III za obdobje 1995-2005; 2. del 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
OA111 73 51 43 36 32 27 18 18 15 15 14 
OA112 485 400 330 252 173 135 100 77 54 40 33 
OA113 657 515 392 268 184 146 106 76 60 44 22 
OA114 1628 1381 1161 844 579 372 256 196 135 98 61 
OA115 5719 5649 5552 5227 4799 4238 3681 3055 2455 1846 1314 
OA116 2174 2909 3021 3017 3019 3015 2985 2981 2922 2877 2719 
OA117 0 0 627 1364 2242 2934 3026 3013 2968 2960 2925 
OA118 0 0 0 0 0 0 461 930 1411 1900 2366 
OA119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OA121 18 10 8 4 4 2 1 1 2 1 2 
OA122 77 67 48 38 26 23 17 10 9 5 4 
OA123 84 58 42 29 25 19 9 6 6 5 2 
OA124 136 143 133 110 98 84 59 50 36 20 17 
OA125 1079 1109 1130 1133 1139 1126 1090 1030 911 748 618 
OA126 839 1237 1366 1421 1514 1539 1540 1562 1510 1537 1462 
OA127 0 0 347 885 1442 1793 1908 1954 1981 1980 2048 
OA128 0 0 0 0 0 0 189 373 575 753 994 
OA129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OA131 4 3 2 2 4 3 1 0 0 0 0 
OA132 5 5 4 4 4 3 3 1 1 1 1 
OA133 3 4 6 6 3 3 3 2 2 2 2 
OA134 9 8 11 13 10 10 7 4 4 4 2 
OA135 74 66 75 81 74 73 66 63 67 56 41 
OA136 33 48 58 73 86 92 95 104 107 99 102 
OA137 0 0 8 22 49 67 68 79 76 85 92 
OA138 0 0 0 0 0 0 21 29 35 45 64 
OA139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OA211 979 1023 1024 1030 1010 961 968 945 906 850 768 
OA212 105 167 178 196 213 225 222 228 223 224 214 
OA213 0 0 62 141 210 364 419 480 525 588 654 
OA214 0 0 0 0 0 0 134 392 827 1390 1961 
OA215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OA216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OA221 54 61 60 59 55 53 53 48 45 39 32 
OA222 11 26 38 32 34 40 37 36 35 33 30 
OA223 0 0 2 6 15 21 31 23 38 52 69 
OA224 0 0 0 0 0 0 12 32 61 114 169 
OA225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OA226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OA411 5 4 4 3 3 1 0 0 0 0 0 
KM411 0 0 0 0 0 0 0 568 414 345 432 
KM412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KM413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MK411 165 170 186 191 200 253 275 299 271 236 274 

 

Količina registriranih vozil se je v obdobju 1995-2005 nenehno povečevala (Slika 2.29). Tako se je 
skupna količina vozil, registriranih v Zasavju, v obravnavanem obdobju povečala za tretjino, na več kot 
200.00 vozil. Pri tem moramo poudariti, da so v količino vključena tudi kolesa z motorjem, katerih 
registracija je od leta 2002 obvezna.  
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Struktura voznega parka v Zasavju

0

5000

10000

15000

20000

25000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(š
te
vi
lo
 m
o
to
rn
ih
 v
o
zi
l)

OA-MB (< 1,4l) OA-MB (1,4l-2.0l) OA-MB (>2.0l) OA-D2 (>2.0l)

OA-D2 (<2.0l) Lahka tov (do 3,5t)-MB Lahka tov (do 3,5t)- D2 Sred.tov+Tež.tov-D2

Avtobusi Motorna kolesa Kolesa z motorjem

 

Slika 2.29: Struktura voznega parka v Zasavju [5] 

Iz gibanja strukture voznega parka v Zasavju (Slike 2.30, 2.31, 2.32) je razvidno predvsem upadanje 
števila osebnih motornih vozil na bencinski pogon, katerih prostornina motorja ne presega 1.4 litra in 
povečevanje deleža osebnih motornih vozil z večjo prostornino motorja. Z vidika obremenjevanja 
okolja z onesnaževali je predvsem zaskrbljujoče povečanje števila osebnih motornih vozil na dizelski 
pogon. Tako se je število dizelskih osebnih vozil s prostornino do 2.0 l od leta 1995 povečalo za 3,5x, 
tistih s prostornino na 2.0 l pa za skoraj 5x. Prav tako se je za 2,5x povečalo število dizelskih lahkih 
tovornih vozil. 
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Gibanje strukture števila motornih vozil od 1995 do 2005
- Zasavje -

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

OA Lah.tov.(do 3.5t) Sred.tov+Tež.tov-D2 Avtobusi Motorna kolesa
 

Slika 2.30: Gibanje strukture števila motornih vozil v Zasavju v obdobju 1995-2005 

 

Gibanje strukture osebnih vozil glede na leto 1995
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Slika 2.31: Gibanje strukture števila osebnih motornih vozil v Zasavju v obdobju 1995-2005 
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Gibanje strukture lahkih tovornih vozil glede na leto 1995
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Slika 2.32: Gibanje strukture lahkih tovornih vozil v Zasavju glede na leto 1995 

Obnova voznega parka v Zasavju je v obdobju 1995-2005 potekala precej intenzivno. Delež bencinskih 
motornih vozil opremljenih s katalizatorjem (od EURO I dalje) se je z 23,3% v letu 1995 povečal na 
85,7%, kar je na nivoju povprečja R Slovenije. Delež takšnih vozil je samo nekoliko manjši kot je delež 
v Mestni občini Ljubljana, 87,7%. Obnavljanje voznega parka v Zasavju posledično izboljšuje tudi 
specifične emisije posameznih tipov motornih vozil.  

Tabela 2.16: Število osebnih avtomobilov (OA) na bencinski pogon glede na emisijske standarde [5] 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PRE-ECE 95 64 53 42 40 32 20 19 17 16 16 

ECE15/00-01 567 472 382 294 203 161 120 88 64 46 38 

ECE15/02 744 577 440 303 212 168 118 84 68 51 26 

ECE15/03 1773 1532 1305 967 687 466 322 250 175 122 80 

ECE15/04 6872 6824 6757 6441 6012 5437 4837 4148 3433 2650 1973 

EURO I 3046 4194 4445 4511 4619 4646 4620 4647 4539 4513 4283 

EURO II 0 0 982 2271 3733 4794 5002 5046 5025 5025 5065 

EURO III+ 0 0 0 0 0 0 671 1332 2021 2698 3424 

Skupaj 13097 13663 14364 14829 15506 15704 15710 15614 15342 15121 14905 

Delež KAT. 23,3% 30,7% 37,8% 45,7% 53,9% 60,1% 65,5% 70,6% 75,5% 80,9% 85,7% 

 

Zanimivo ostaja dejstvo, da je skupno število bencinskih osebnih motornih vozil po letu 2003 v rahlem 
upadu, kar je posledica substitucije z vozil na dizelski pogon, to pa je z vidika tako emisij NOx kot tudi 
trdnih delcev izjemno neugodno. 
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Slika 2.33: Število osebnih avtomobilov (OA) na bencinski pogon glede na emisijske standarde 

Podobni trendi obnavljanja voznega parka so zabeleženi tudi pri dizelskih osebnih vozilih, pri čemer je 
močno izražen trend prve registracije starejših dizelskih vozil. To je z vidika specifičnih emisij 
predvsem trdnih delcev neugodno, saj gre večinoma za 2-5 let stara vozila, uvožena v R Slovenijo z 
nadpovprečno prevoženimi kilometri. Iz Tabele 2.17 je tako razvidno, da je število registriranih 
dizelskih vozil, ki ustrezajo EURO II standardu, naraščalo tudi po letu 2000. Tako je bilo leta 2005 kar 
88% več EURO II osebnih vozil kot leta 2000, čeprav je v tem obdobju za nova vozila že veljal 
standard EURO III. Izboljšanje specifičnih emisij trdnih delcev lahko pri dizelskih osebnih vozilih 
pričakujemo z uvedbo standardov EURO V, ki bodo v EU za nova vozila stopili v veljavo po letu 2010, 
čeprav potrebne tehnologije lovljenja trdnih delcev že obstajajo in so tudi že v komercialni uporabi. 

Tabela 2.17: Število osebnih avtomobilov (OA) na dizelski pogon glede na emisijske standarde [5] 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Conventional 1033 1084 1084 1089 1065 1014 1021 993 951 889 800 

Euro I 116 193 216 228 247 265 259 264 258 257 244 

Euro II 0 0 64 147 225 385 450 503 563 640 723 

Euro III 0 0 0 0 0 0 146 424 888 1504 2130 

Skupaj 1149 1277 1364 1464 1537 1664 1876 2184 2660 3290 3897 

 

Iz gibanja skupnega števila dizelskih motornih vozil je razviden močan porast števila po letu 2000 
(Slika 2.34). Tako se je število dizelskih osebnih motornih vozil v Zasavju v obdobju 2000-2005 
praktično podvojilo.   
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Slika 2.34: Število osebnih avtomobilov (OA) na dizelski pogon glede na emisijske standarde 

2.3.2 Analiza rabe goriv 

Poraba motornih goriv je ocenjena na podlagi PLDP na posameznih cestnih odsekih z uporabo 
korelacijskih funkcij modela COPERT III [15]. Poraba goriv (bencini, dizelsko gorivo) na državnih 
cestah predstavljajo več kot 90% celotnih porabljenih količin na področju Zasavja. V porabi so, zaradi 
vplivnega območja emisij škodljivih snovi, upoštevani tudi deli odsekov avtocestne povezave med 
Ljubljano in Mariborom ter kraki priključkov na lokaciji Trojane. Na te dele državnih cest, zaradi visokih 
obremenitev, odpade kar 23,1% porabe motornih goriv na državnih cestah v Zasavju, oziroma 14.792 
ton motornih goriv. 

Tabela 2.18: Poraba goriv iz cestnega prometa 

Poraba goriva [t] 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Državne ceste 35717 39168 42620 45689 47666 55618 58833 57315 59608 63812 64012 

Lokalne ceste 4058 4442 4835 5222 5699 6068 6434 6472 6779 6848 7179 

Skupaj 39774 43610 47454 50911 53365 61686 65266 63788 66387 70659 71190 

 

Skupna poraba motornih bencinov in dizelskega goriva se je v obdobju 1995-2005, ob 36% povečanju 
števila cestnih motornih vozil v Zasavju, povečala za kar 79%. Ključni razlog za to je v povečanju 
deleža tranzita preko območja Zasavja ter večja mobilnost prebivalstva na tem področju. 
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Gibanje porabe motornih goriv v Zasavju
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 Slika 2.35: Gibanje porabe motornih goriv v cestnem prometu v Zasavju 

2.3.3 Emisije iz prometa 

Emisije iz prometa v Zasavju smo izračunali s pomočjo algoritmov modela COPERT III [15] za 
posamezne cestne odseke državnih in lokalnih cest. Emisije smo določili za 18 različnih onesnaževal. V 
tem poročilu so predstavljene le emisije SO2, NOx in TD (PM). Ostali polutanti, npr. nmVOC, so bili 
uporabljeni kot vhodni podatki za imisijske modele, s katerimi smo analizirali dinamiko spreminjanja 
kakovosti zraka v Zasavju.  

Kot vhodni podatki o prometnem delu po strukturi vozil, hitrostnih profilih po posameznih cestnih 
odsekih in tipih vozil na državnih cestah, so bili uporabljeni podatki Družbe Republike Slovenije za 
ceste (DRSC) [6]. Na lokalnih cestah je bilo prometno delo posredno izračunano na podlagi 
geolociranih podatkov o številu gospodinjstev in številu prebivalstva. Pri izračunu emisij je bil 
upoštevan tudi hladni zagon, kar predvsem vpliva na emisije nmVOC. 

2.3.3.1 Emisija SO2  

Količina emisij SO2 je odvisna izključno od prometnega dela in strukture porabe goriva (bencin/dizel) 
ter vsebnosti žvepla v gorivu. Zmanjšanje emisij leta 2001 je posledica uveljavitve novih strožjih 
mejnih vrednosti za vsebnost žvepla v gorivu. Vsebnost žvepla se je v dizelskem gorivu leta 2001 
zmanjšala z 0,2% na 0,035%, ter v bencinu z 0,03% na 0,015%. Dodatno zmanjšanje emisij beležimo 
leta 2005, ko se je vsebnost žvepla tako v motornih bencinih kot dizelskem gorivu zmanjšala na 
0,005%. Ponovno zmanjšanje emisije SO2 lahko pričakujemo leta 2010, ko bo vsebnost žvepla v gorivu 
ponovno treba zmanjšati, in sicer na 0,001%. 
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Tabela 2.19: Emisije SO2 iz prometa 

Emisije SO2 [t] 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Državne ceste 24,9 27,9 30,9 30,0 32,0 35,9 8,9 8,7 9,2 10,1 2,0 

Lokalne ceste 1,7 1,9 2,1 1,7 1,8 2,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,2 

Skupaj 26,6 29,8 33,0 31,7 33,8 37,8 9,6 9,4 10,0 10,9 2,3 
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Slika 2.36: Gibanje emisije SO2 iz prometa v Zasavju 

 

2.3.3.2 Emisija NOx 

Kljub zmanjševanju specifičnih emisij NOx, kot posledice obnove voznega parka, se skupna emisija NOx 
v sektorju Promet bistveno ne zmanjšuje. Zaradi povečevanja prometnega dela, predvsem iz dizelskih 
motornih vozil, so se emisije NOx v okviru sektorja Promet do leta 2002 povečevale. Del tega 
povečanja emisij NOx odpade tudi na povečevanje zastojev in posledično zmanjševanje povprečne 
hitrosti predvsem na odseku državne ceste preko Trojan. Manjše zmanjšanje emisij v letu 2002 je 
posledica odprtja avtocestnega odseka med Vranskim in Trojanami, kar je imelo velik vpliv na 
pretočnost na tem odseku in na zmanjšanje emisij. Naslednje malenkostno zmanjšanje emisij beležimo 
v letu 2005, ko je bil dokončno izgrajen še zadnji manjkajoči odsek avtoceste med Ljubljano in 
Mariborom. 
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Slika 2.37: Gibanje emisije NOx v Zasavju 

 

Tabela 2.20: Emisije NOx iz prometa v  Zasavju 

Emisije NOx [ton] 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Državne ceste 323,0 343,6 364,2 369,0 370,2 415,0 422,3 386,6 386,1 397,6 385,6 

Lokalne ceste 62,2 60,1 62,7 61,1 60,6 59,2 57,9 54,1 53,3 50,5 50,1 

Skupaj 385,1 403,7 426,9 430,2 430,8 474,2 480,2 440,8 439,4 448,1 435,6 
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Slika 2.38: Emisije NOx v odvisnosti od hitrosti in starosti osebnih vozil 

 

2.3.3.3 Emisija trdnih delcev  

V obdobju 1995-2005 je na lokalnih cestah in na večini državnih cest emisija trdnih delcev porasla. Na 
lokalnih cestah so se emisije TD povečale za 98% (na 1 tono v letu 2005), na državnih pa za 14,6% 
(na 15,6 ton v letu 2005). Ob tem je potrebno poudariti, da so se emisije na najbolj prometnih 
državnih cestah zmanjšale zaradi povečanja pretočnosti (izgradnje AC). Istočasno so se v 
obravnavanem obdobju emisije na ostalih državnih cestah v Zasavju močno povečale.  

Tabela 2.21: Emisije trdnih delcev iz prometa 

Emisije TD [ton] 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Državne ceste 13,6 15,0 16,4 17,3 17,9 18,5 18,9 16,6 16,6 16,6 15,6 

Lokalne ceste 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 

Skupaj 14,1 15,6 17,0 18,0 18,6 19,2 19,7 17,4 17,5 17,6 16,6 

 

V prihodnje lahko zaradi povečanja prometnega dela predvsem težkih tovornih vozil in povečevanja 
deleža dizelskih osebnih motornih vozil pričakujemo, da se bodo emisije TD še naprej povečevale, saj 
bodo novi emisijski standardi za osebna vozila, ki bodo zmanjšali dopustne emisije s 25 mg TD/km na 
5 mg TD/km (predvidena obvezna uporaba filtrov za trdne delce), stopili v veljavo šele po letu 2010. 
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Slika 2.39: Trdni delci v odvisnosti od hitrosti in starosti težkega priklopnega vozila  

Tako kot pri emisijah NOx, je tudi zmanjšanje emisij TD v letu 2002 posledica odprtja avtocestnega 
odseka Trojane-Ločica in s tem zmanjšanja zastojev in povečanja pretočnosti. Podoben vpliv je imelo 
odprtje AC odseka preko Trojan v letu 2005. 
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Slika 2.40: Gibanje emisij trdnih delcev v Zasavju 
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2.4 SEKTOR: ŠIROKA RABA 

2.4.1 Analiza rabe goriv 

V Zasavju večino energije porabljenih primarnih goriv v sektorju Široka raba predstavlja lesna 
biomasa, kar je povezano z razdrobljenostjo naselij po površini občin, ceno ostalih energentov ter 
razpoložljivostjo in lastništvom prebivalstva nad gozdovi [16]. 

Spreminjanje porabe goriv v sektorju Široka raba, Zasavje
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Slika 2.41: Spreminjanje rabe primarnih energentov v sektorju Široka raba v Zasavju v obdobju 
1995-2005. 

Poraba v sektorju Široka raba je precej odvisna od temperaturnih razmer v zimskem času. Zato smo 
upoštevali pri določevanju porabe goriv za pretekla leta, poleg spremembe v deležih med energenti, 
tudi temperaturni primanjkljaj, ki je bil beležen s strani meteoroloških postaj na območju Zasavja [17]. 
Tako je razvidno povečanje porabe v letih 2000 in 2002, ko je bil temperaturni primanjkljaj na 
območju večji. 

V poletnem času so emisije iz sektorja Široka raba majhne glede na količine pozimi, ker se goriva 
uporabljajo večinoma le za pripravo sanitarne vode in kuhanje. Pri tem ne smemo pozabiti, da ima 
večina objektov električne grelnike za pripravo sanitarne vode, zaradi česar so količine emisij iz tega 
sektorja poleti še manjše. 

V sektorju Široke rabe je pri porabi primarnih energentov opazen trend zmanjševanja porabe 
premogov ter po drugi strani rahlo povečevanje porabe zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega 
olja [7,8,9,16,18,19]. 

Bolj realno sliko nam pokaže analiza porabe energije primarnih energentov, ob upoštevanju njihove 
energetske vrednosti. Opazimo lahko, da znaša v porabi primarne energije delež ekstra lahkega 
kurilnega olja približno ¾ deleža lesa ter se mu počasi po porabi primarne energije približuje. Po drugi 
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strani zemeljski plin in še posebej rjavi premog ne predstavljata večjega deleža energije goriv v 
sektorju Široka raba. 

ZASAVJE: Sektor ŠIROKA RABA: Energija primarnih energentov
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Slika 2.42: Spreminjanje porabe primarnih energentov v sektorju Široka raba v Zasavju v obdobju 
1995-2005 

Če primerjamo strukturo deležev v letu 1995 in 2005 lahko opazimo, da se je delež lesa povečal z 
48,1% na 51,0%, prav tako pa tudi delež ekstra lahkega kurilnega olja s 34,5% na 41,1%. Delež 
zemeljskega plina se je povišal s 3,0% na 7,4%, medtem ko se je delež premoga med primarnimi 
energenti zmanjšal s 14,4% na manj kot 1%. 
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ŠIROKA RABA: RABA PRIMARNIH GORIV 1995 [TJ]
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ŠIROKA RABA: RABA PRIMARNIH GORIV 2005 [TJ]
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Slika 2.43: Primerjava deležev v energiji primarnih goriv v sektorju Široka raba v Zasavju, v 
obdobju 1995-2005 

2.4.2 Analiza emisij v sektorju Široka raba 

Emisije v sektorju Široka raba so odvisne od spreminjanja rabe goriv v obravnavanem obdobju ter 
lokalnih vremenskih pogojev. 

Spremembe emisij so podane v Prilogi, Tabela P-9. Analiza je pokazala, da so se v obravnavanem 
obdobju emisije SO2 drastično znižale (za 174,0 t, oziroma 85% glede na izhodiščno leto 1995  - 
Tabela 2.22). V istem obdobju so se znižale tudi emisije NOx za 14,2 t (23%) in trdnih delcev (za 42,5 
t, kar predstavlja 27% znižanje).  
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Tabela 2.22: Sprememba emisij v sektorju Široka raba v obdobju 1995-2005 

 Sprememba 95-05 [t] Indeks 95-05 [%] 

SO2 -174,0 0,15 

NOx -14,2 0,77 

TD -42,5 0,73 

 

2.4.2.1 Emisija SO2 

Emisija SO2 v okviru sektorja Široka raba je bila v preteklosti večinoma posledica kurjenja domačega 
premoga, medtem ko je danes posledica kurjenja kurilnega olja. Zaradi opuščanja rabe rjavega 
premoga v gospodinjstvih, se je emisija, kljub večji rabi ekstra lahkega kurilnega olja, občutno znižala, 
in je v letu 2005 znašala 31,8 ton SO2.  

EMISIJA SO2 - ZASAVJE: OSTALA RABA 1995-2005
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Slika 2.44: Sprememba obsega emisije SO2 v sektorju Široka raba v obdobju 1995-2005 v Zasavju 

V prihodnje lahko pričakujemo dodatno znižanje emisij SO2 v sektorju Široka raba, zaradi  dodatnega 
znižanja dovoljenega deleža žvepla v kurilnem olju po letu 2010. Prav tako lahko predvidevamo, da bo 
sčasoma prišlo do popolne opustitve rabe premogov v okviru gospodinjstev. 

2.4.2.2 Emisija NOx 

Skupna količina emisij NOx iz sektorja Široka raba se v obravnavanem obdobju ni bistveno spreminjala 
oziroma znižala. Postopno zniževanje emisij NOx v obravnavanem obdobju je posledica sprememb v 
rabi energentov. Iz analize je razvidno povečanje emisij v letih 2000 in 2002, ko so na območju 
Zasavja beležili večji letni temperaturni primanjkljaj, zaradi česar je bila večja tudi raba energentov v 
zimskem času.  
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Slika 2.45: Sprememba obsega emisij NOx v sektorju Široka raba v obdobju 1995-2005 v Zasavju 

2.4.2.3 Emisija trdnih delcev 

Emisija trdnih delcev se je v obravnavanem obdobju zmanjševala, predvsem zaradi opuščanja rabe 
premogov v sektorju Široka raba. Enako kot pri emisiji NOx je opazno tudi povečanje emisij trdnih 
delcev v letih 2000 in 2002, zaradi večjega letnega temperaturnega primanjkljaja. 

V okviru sektorja Široka raba se nadaljuje substitucija lesa z zemeljskim plinom in ekstra lahkim 
kurilnim oljem. Ker je emisijski faktor za trdne delce pri lesu bistveno večji od faktorja pri zemeljskem 
plinu in ELKO, se bo trend zmanjševanja emisij TD nadaljeval tudi v prihodnje.  
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EMISIJA TD - ZASAVJE: OSTALA RABA 1995-2005
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Slika 2.46: Sprememba obsega emisij TD v sektorju Široka raba v obdobju 1995-2005 v Zasavju 

V prihodnje so možni ukrepi v sektorju Široka raba povezani predvsem z nadaljnjim širjenjem 
vročevodnega in plinskega omrežja v občinah ter popolno opustitvijo rabe premoga kot primarnega 
energenta. 

2.4.3 Viri podatkov 

Viri podatkov za sektor Široka raba se razlikujejo po posameznih občinah in so odvisni od energetske 
infrastrukture v posamezni občini. Pri delu smo uporabili tudi analize in podatke iz že izvedenih 
energetskih zasnov občin v Zasavju [20,21,22]. 

V primeru občine Zagorje ob Savi so viri podatkov Energetska zasnova občine iz leta 1999 [20], 
podatki o vročevodnem omrežju podjetja KOP Zagorje [7], plinskem omrežju koncesionarja Adria Plin 
[18] ter podatki o stanju, vrsti in velikosti kurilnih naprav s strani dimnikarske službe v občini [23].  

V primeru občine Trbovlje so viri podatkov vročevodno omrežje podjetja Komunala Trbovlje [8], 
podatki Energetske zasnove občine, vključno z analizo rabe energije po naseljih na podlagi ankete 
[21]. Prav tako so vključeni tudi podatki analize kurilnih naprav s strani dimnikarske službe [24].  

V primeru občine Hrastnik so na voljo podatki o omrežju in rabi zemeljskega plina s strani 
koncesionarja, Mestni plinovodi Koper [19] ter o vročevodnem omrežju s strani podjetja Toplarne 
Hrastnik [9], ki je v občini zadolženo za oskrbo s toploto.  

Poleg občin smo kot dodaten in tudi kontrolni vir podatkov uporabili agregirane statistične podatke iz 
zadnjega popisa prebivalstva iz leta 2002, podane s strani Statističnega Urada Republike Slovenije 
[16]. 
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3 GEOINFORMACIJSKA PODPORA PROJEKTU 

3.1 PRIPRAVA JAVNO DOSTOPNIH PODLAG 

V okviru projekta smo pridobljene podatke, povezane z rabo goriv in energije na področju Zasavja, 
sistematično analizirali ter oblikovali za potrebe geolocirane predstavitve rezultatov. 

Pripravili smo več nizov podlag, ki prikazujejo geolocirano stanje porabe primarnih energentov in 
emisij škodljivih snovi ter omogočajo analizo in planiranje nadaljnjih aktivnosti na področju energetskih 
zasnov občin in izboljševanja kakovosti zraka v Zasavju. 

3.1.1 Splošne javno dostopne podlage 

Med splošne javno dostopne podlage štejemo podatkovne nize, ki jih lahko javna podjetja brezplačno 
pridobijo s strani Geodetske uprave RS. 

Podlaga DOF Zasavje 

Ortofoto podlaga je osnova za analizo področja Zasavja. 

Podlaga Relief Slovenije 

Podlaga za predstavitev geolociranih podatkov. 

Podlaga Meje občin - Zasavje 

Meje občin so osnova za analizo posameznih podlag ter omogočajo ločevanje rezultatov glede na 
občine. 

Podlaga e.hiš Zasavje 

Omogoča vpogled v zadnji izpis hišnih številk za področje Zasavja. 

Podlaga Objekti Zasavje  

Objekti na področju Zasavja so šrafirani in ustrezno označeni. Podlaga omogoča pregled poseljenosti 
območij ter analize potenciala širjenja energetskih omrežij (toplota, zemeljski plin). 
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Slika 3.1: Primer uporabe splošnih podlag Geoinformacijske podpore projektu. Prikaz poseljenosti 
občin, skupaj z infrastrukturnimi podlagami cestnega omrežja. 

3.1.2 Infrastrukturne podlage javne narave 

Ceste – državne 

Podlaga vključuje vektorsko predstavitev odsekov republiških cest. 

Ceste – lokalne 

Podlaga vključuje vektorsko predstavitev lokalnih cestnih odsekov v Zasavju. 

Ceste – cestni objekti 

Prikaz cestnih objektov v Zasavju (mostovi). 

Železniško omrežje 

Omogoča vpogled v potek železniških povezav na tem območju. 

Plinovodno omrežje – GEOPLIN 

Omogoča pregled nacionalnih plinovodnih povezav in analizo možnosti priključitve na regionalna 
distribucijska omrežja. 

3.1.3 Emisijske podlage 

Emisijske karte za SO2, NOx in TD ter za posamezne sektorje v Zasavju v rastru celic 
velikosti 250x250m 
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Ker so posamezni viri podatkov zakriti, so lahko tovrstne karte javne. Omogočajo gradacijski vpogled v 
emisije na obravnavanem področju. Karte so pripravljene tudi ločeno za posamezne sektorje, kar 
omogoča analizo emisij in ukrepov v posameznem sektorju. 

Prikazani so rezultati analize emisij SO2, NOx ter TD za sektorje Pretvorniki, Industrija, Promet in 
Široka raba. Vsi podatki so izraženi v tonah na celico (250x250 m).  

Poleg ločenih kart smo za leto 2005 pripravili tudi karto skupnih emisij obravnavanih onesnaževal za 
Zasavje v rastru 250 m x 250 m. 

  

Slika 3.2: Primer izbora karte emisij v okviru geolokacijske podpore projektu. Na primeru so 
prikazane emisije SO2 na področju Zasavja za sektor Industrija in Pretvorniki v letu 2005. Prav tako 
je razviden glavni plinovod s strani Geoplina. Temnejše celice predstavljajo višjo skupno letno 
emisijo SO2. 

Ploskovni vir emisij – deponija premoga TET 

Podlaga omogoča preverjanje emisije prahu z deponije premoga v okviru podjetja Termoelektrarna 
Trbovlje d.o.o. 

Podlaga linijskih virov emisij – Sektor Promet 

Podlaga vsebuje prikaz linijskih emisij na državnih in lokalnih cestah v Zasavju po posameznih letih. 
Emisije iz prometa so prikazane ločeno za državne in lokalne ceste. 
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Slika 3.3: Primer izbora karte linijskih emisij v letu 2005 na državnih in lokalnih cestah na področju 
Zagorja. Poleg linijskih emisij je izbran tudi prikaz točkovnih emisij iz sektorjev Industrija in 
Pretvorniki. 

3.2 PODLAGE ZAUPNE NARAVE 

3.2.1 Infrastrukturne podlage lokalne narave 

Plinovodno omrežje – Hrastnik 

Podlaga Plinovodno omrežje Hrastnik je last Občine Hrastnik. Prikazuje razširjenost in omogoča 
pregled priključenosti posameznih objektov v občini. 

Plinovodno omrežje – Zagorje ob Savi 

Podatki so v pripravi in so last Občine Zagorje ob Savi. 

 

3.2.2 Ostale podlage  

Podlaga točkovnih emisij škodljivih snovi v sektorju Industrija in Pretvorniki 

Podlaga vsebuje geolocirane zaupne podatke o rabi goriv ter emisijah po posameznih podjetjih. 

Podlaga točkovnih emisij škodljivih snovi v sektorju Široka raba 

Podlaga vsebuje geolocirane zaupne podatke o načinu ogrevanja ter emisijah po posameznih objektih. 
Vključeni so tudi podatki o priključenosti na vročevodno in plinsko omrežje. 
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3.3 PRIPRAVA KART SKUPNIH EMISIJ ZA ZASAVJE V LETU 2005 

V okviru projektne naloge smo pripravili tudi karte emisij obravnavanih onesnaževal za Zasavje, ki 
predstavljajo podlage z geolociranimi skupnimi količinami emisij, ki se emitirajo v določenem 
časovnem obdobju (leto 2005). Velikost celice (kvadratek), ki označuje eno območje z določeno vsoto 
emisij SO2, NOx in TD iz vseh sektorjev, smo nastavili na velikost območja 250 m x 250 m.  

Iz pripravljenih kart emisij posameznih onesnaževal (Slike 3.4, 3.5, 3.6) se razločno vidijo področja 
povečanih emisij, kot so npr. centri naselij. Omenjene karte, zaradi svoje narave, ne omogočajo 
prikaza dejanske dinamike onesnaževanja ozračja znotraj obravnavanega obdobja. Tako predstavljata 
TET in Lafarge cement le po eno celico v visoko letno količino emisij SO2. Z drugimi besedami, ker gre 
za karte emisij, ni možno videti dejanskega vpliva preko meja posamezne celice. 

 

Slika 3.4: Karta emisij SO2 na področju Zasavja v letu 2005. Na prikazu so zajete skupne emisije 
SO2 iz sektorjev Pretvorniki, Industrija, Promet in Široka raba. 

Iz analize emisijske karte za NOx (Slika 3.5) lahko ugotovimo, da velik del emisij predstavljajo tudi 
državne ceste, predvsem avtocesta (glej levo zgoraj). Ker so avtoceste na sliki izven območja Zasavja, 
je večina emisij lociranih v centrih naselij in na državnih regionalnih cestah. 
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Slika 3.5: Karta emisij NOx na področju Zasavja v letu 2005. Na prikazu so zajete skupne emisije 
NOx iz sektorjev Pretvorniki, Industrija, Promet in Široka raba. 

V primeru trdnih delcev (Slika 3.6) je večina emisij vezanih na emisije iz sektorjev Pretvorniki in 
Industrija. Emisije iz Prometa so majhne, kar je razvidno iz svetlejše obarvanosti celic, ki so vezane na 
lokacijo lokalnih cest. 

 

Slika 3.6: Karta emisij TD na področju Zasavja v letu 2005. Na prikazu so zajete skupne emisije TD 
iz sektorjev Pretvorniki, Industrija, Promet in Široka raba. 
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Karte emisij izgledajo na prvi pogled podobno. Razlike se skrivajo v razdelitvi barvne skale za 
gradacijski prikaz emisij, ki jo programsko orodje pripravi na podlagi statistične analize vhodnih 
podatkov. Če primerjamo karte med seboj, ugotovimo, da nekatere celice nimajo beležene emisije, 
zaradi česar niso prikazane. Tak primer so celice, znotraj katerih je beležena le poraba zemeljskega 
plina, zaradi česar ni emisije SO2 in trdnih delcev. 

 

Iz prikazanih kart emisij še ni možno dobiti vpogleda v dejanske vplive posameznih nepremičnih virov 
na okolico (vplivno območje). Zaradi tega smo na podlagi emisijskih kart in istih vhodnih podatkov 
simulirali tudi dinamično širjenje emisij v posamičnih tipičnih meteroloških pogojih, ob upoštevanju 
reliefa Zasavja. 

Model, obseg in način simuliranja koncentracij onesnaževal v Zasavju je predstavljen v Poglavju 5. Kot 
primer je na Sliki 3.7 predstavljen rezultat simulacije talnih koncentracij trdnih delcev v sektorju 
Industrija za izbrani zimski dan 17.1.2005 ob 10:30. 

 

Slika 3.7:  Primer prikaza rezultatov talnih koncentracij trdnih delcev v Zasavju, na podlagi vhodnih 
podatkov o emisijah iz sektorja Industrija. Razvidno je povišanje koncentracije v mestu Trbovlje 
(rdeče polje), zaradi močne dopoldanske inverzije. Na lokaciji Lafarge cement so trenutne 
koncentracije trdnih delcev v zračni plasti pri tleh nižje (modro polje).  
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4 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE ZRAKA V ZASAVJU 

Ukrepi, ki so že bili izvedeni do vključno leta 2005 so povezani predvsem s postavitvijo odžvepljevalne 
naprave v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o. Slednja je bila zagnana konec leta 2005, tako da so se 
dejanski rezultati pokazali delno že v letu 2005, v polni meri pa šele v letu 2006. Zato smo izgradnjo 
odžvepljevalne naprave v TET uvrstili kot prvi ukrep (Ukrep 1) za izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju. 

Podobno je z drugim in tretjim ukrepom, ki se nanašata na znižanje emisij SO2 in trdnih delcev v 
drugem največjem nepremičnem viru onesnaževanja v Zasavju (Ukrep 2 in Ukrep 3), saj je 
odžvepljevalna naprava v Lafarge Cement v sklopu sanacijskega programa praktično že zgrajena in je 
trenutno v fazi poskusnega obratovanja. Glede na prve meritve ter projektno dokumentacijo lahko 
upravičeno pričakujemo bistveno znižanje prispevka cementarne k imisijskim vrednostim SO2 in trdnih 
delcev v zunanjem zraku v Zasavju, ter bistveno zmanjšanje preseganj mejnih imisijskih vrednosti tudi 
na lokaciji Ravenska Vas, zaselek Zelena Trava. 

Poleg odžvepljevalnih naprav lahko med delno že izvedene ukrepe štejemo tudi širitev vročevodnih 
omrežij v vseh treh zasavskih občinah ter vzpostavitev in širitev plinovodnega omrežja v občinah 
Hrastnik in Zagorje ob Savi. Vsi ti ukrepi so povezani s substitucijo premoga kot goriva. Ta se je dolgo 
časa uporabljal tudi v sektorju Široka raba tako zaradi cene, kot tudi zaradi dostopnosti in bližine 
rudnika Trbovlje-Hrastnik. Zamenjava premoga se kaže tako v znižanju emisij SO2 kot tudi trdnih 
delcev, kar je v obdobju 1995-2005 delno pripomoglo k izboljšanju zraka v Zasavju (glej Poglavje 
2.4.2.1, analiza emisij SO2 ter Poglavje 2.4.2.3, analiza emisij TD v sektorju Široka raba). 

Med ukrepe, ki lahko bistveno pripomorejo k zmanjšanju obravnavanih emisij, smo obravnavali še 
zamenjavo premogove tehnologije v TET in tudi nekatere ukrepe na področju prometa.  

4.1 UKREP 1: ODŽVEPLJEVALNA NAPRAVA V TERMOELEKTRARNI TRBOVLJE 

Odžvepljevalna naprava v okviru podjetja Termoelektrarna Trbovlje je uspešno začela poskusno 
obratovati konec septembra leta 2005 [25]. Proces odžvepljevanja dimnih plinov poteka v pralnikih, 
kjer se SO2 iz dimnih plinov izloči s pomočjo apnene moke. Pri tem izkoristimo reakcijo apnenca, ki je v 
večji meri kalcijev karbonat, z SO2, pri čemer nastane sadra 

 

2242223
2212 COOHCaSOOOHSOCaCO +⋅→+++  

 

Z uporabo odžvepljevalne naprave so se na lokaciji, zaradi poteka omenjene reakcije, povečale emisije 
CO2, ki za kakovost zunanjega zraka niso tako problematične kot emisije SO2 ali trdnih delcev. Občutno 
zmanjšanje količin emisij SO2 in TD na lokaciji TET je razvidno iz primerjave izmerjenih količin v letih 
2005 in 2006 (Slika 4.1). 
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Slika 4.1: Primerjava emisij v letu 2005 in 2006 na lokaciji Termoelektrarne Trbovlje, d.o.o. [1] 

Opazno je občutno zmanjšanje emisij SO2 (za 90,1% glede na leto 2005) ter trdnih delcev (za 79,6%). 
Emisija NOx ostaja na istem nivoju kot prejšnja leta. Kljub temu lahko ocenimo, da so tudi emisije NOx 
relativno nižje, če upoštevamo, da se je poraba premoga povišala za 15,2% v letu 2006.  

Izračunane vrednosti znižanja emisij z zagonom odžvepljevalne naprave TET bomo uporabili tudi pri 
simulaciji Ukrepa 2 in 3, Odžvepljevalne naprave in zmanjšanja števila izpadov elektrofiltrov v okviru 
podjetja Lafarge cement.  

4.2 UKREP 2: ODŽVEPLJEVALNA NAPRAVA V PODJETJU LAFARGE CEMENT 

V industriji cementa poteka poces pridobivanja klinkerja v pečeh pri visokih temperaturah. Pri tem kot 
produkt zgorevanja in procesa nastajajo dimni plini. Ti vsebujejo poleg preostalih prašnih delcev 
(izstop iz obstoječega elektrofiltra), dušikove okside (NOx) in še nekatere druge škodljive snovi kot npr. 
škodljive žveplove okside (SOx), predvsem žveplov dioksid (SO2). Žveplovi oksidi bodo, s postavitvijo 
načrtovane naprave za pranje dimnih plinov iz procesa pridobivanja klinkerja (v nadaljevanju NPDP), v 
veliki meri izločeni iz dimnih plinov. Prav tako je po projektu predvideno dodatno znižanje vsebnosti 
trdnih delcev v izstopnih dimnih plinih. 

Ker je problem SO2 v dimnih plinih povezan tudi z vsebnostjo žvepla v surovini, je problem zaradi 
dejavnosti podjetja Lafarge Cement aktualen še iz časov pred rabo premogov in petrolkoksa, torej 
pred letom 2000. Emisije SO2 dostikrat presegajo dovoljene mejne vrednosti, kar je razvidno tudi iz 
trajnega emisijskega monitoringa na lokaciji Lafarge cement za februar 2007. 
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Slika 4.2: Kopija februarskega (2007) monitoringa emisij TD, NOx in SO2 v podjetju Lafarge Cement 
d.d. [26] 

Ostale emisije so po podatkih monitoringa, ki ga izvaja Lafarge Cement d.d. med rednim 
obratovanjem, pri čemer ne štejemo morebitnih izpadov elektrofiltra, v mejah dovoljenih mejnih 
vrednosti.  

Rešitev  problema prekomernega obremenjevanja okolja z SO2 je predvidena do konca leta 2007, ko 
bo dokončana in poskusno zagnana nova čistilna naprava z mokrim postopkom čiščenja dimnih plinov. 
Izbrani sistem mora ustrezati najnovejšim tehnologijam predvidenih za dejavnost Proizvodnje cementa 
in apna, kar je v skladu z zavezami podjetja k izpolnjevanju obveznosti iz IPPC direktive .  

Tabela 4.1: Mejne »BAT« vrednosti emisijskih koncentracij škodljivih snovi (IPPC Direktiva) [4] 

 

Ker je namen izgradnje odžvepljevalne naprave zmanjšanje emisije SO2 in delno tudi TD v okolico, je v 
okviru projektne dokumentacije [4] predvideno, da mora biti z napravo dosežena koncentracija SO2 v 
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dimnih plinih na izstopu iz dimnika manjša od 200 mg/nm3, pri O2 = 10 %. S tremi obtočnimi 
črpalkami pralnika v obratovanju mora biti na izstopu iz dimnika dosežena koncentracija SO2 v dimnih 
plinih manjša ali enaka 50 mg/nm3 (pri O2 = 10 %). 

Prav tako je v projektu predvideno zmanjšanje emisije trdnih delcev. Pri vstopni koncentraciji prahu v 
neočiščenih dimnih plinih 50 mg/nm3, suho, mora biti na izstopu iz NPDP dosežena koncentracija 
prahu v dimnih plinih <= 30 mg/nm3, suho, pri O2 = 10 %. 

V okviru projekta ni predvideno bistveno znižanje emisij NOx, zato bomo v nadaljevanju predpostavili, 
da se z ukrepom emisije NOx ne bodo spremenile, čeprav manjše zmanjšanje lahko pričakujemo. 

Z izgradnjo pralnika dimnih plinov bodo emisije SO2 in TD znižane pod predpisano mejno emisijsko 
koncentracijo (IPPC Direktiva). Emisije NOx bodo ostale nad mejno vrednostjo, predpisano v okviru 
BAT tehnologij, vendar v okviru zakonsko dovoljene mejne vrednosti snovi (MEV) [27]. 

Podobni vplivi mokrega postopka odžvepljevanja na zmanjšanje onesnaževal so bili ugotovljeni tudi v 
primeru podjetja Termoelektrarne Trbovlje (Glej Poglavje 4.1, Ukrep št. 1). 

4.2.1 Analiza ukrepa 

Kot izhodišče analize smo vzeli ocenjene emisije rednega obratovanja podjetja Lafarge cement d.d. v 
letu 2005. Pri tem smo odšteli 26 ton TD, ki smo jih dodali kot emisije izrednih dogodkov. Zmanjšanje 
emisij zaradi Ukrepa 2 smo določili na podlagi dostopnih podatkov iz projektne dokumentacije za 
odžvepljevalno napravo [4]. Tako smo na podlagi vstopnih in izstopnih parametrov snovi določili 
indeks zmanjšanja emisij (Tabela 4.2). Zaradi Ukrepa 2 zmanjšanje emisij NOx ni predvideno. 

Tabela 4.2: Projekcija emisij v primeru pravilnega delovanja odžvepljevalne naprave Lafarge 
Cement 

Ukrep 2: odžvepljevalna naprava Lafarge cement 

  SO2 [t] NOx [t] TD [t] 

Ocena emisij Lafarge Cement med rednim 

obratovanjem (2005)  
1.080,5 1.079,3 36,0 

Indeks zmanjšanja emisij po projektni dokumentaciji [4] 89,5% 0,0% 40,0% 

UKREP 2: Odžvepljevalna naprava Lafarge (2007) 113,7 1.079,3 21,6 

Sprememba v letni količini emisij 966,8 0,0 14,4 

    

Indeks zmanjšanja emisij 89,5% 0,0% 40,0% 

 

Iz rezultatov analize zmanjšanja emisij, zaradi izvajanja Ukrepa 2, ugotovimo, da največji emisijski 
problem po zagonu odžvepljevalne naprave v okviru podjetja Lafarge cement ostajajo emisije NOx.  

Če predvidevamo, da so trenutne polurne koncentracije SO2 med 500 in 900 mg/m3 (glej rezultate 
meritev za mesec februar 2007) in da naj bi bile koncentracije po izvedbi naprave le 10,5% začetnih, 
lahko zaključimo, da bodo emisije SO2 podjetja po uvedbi odžvepljevalne naprave občutno nižje od 
zakonsko dovoljene mejne vrednosti, ki trenutno znaša 400 mg/m3. Naprava za pranje dimnih plinov je 
projektirana na vrednost 200 mg/m3 in manj, kar mora zagotavljati v vseh obratovalnih pogojih [4].  
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S tem ukrepom bo Zasavje, v smislu emisij SO2, občutno razbremenjeno. Na ostalih 
področjih industrije ter v drugih sektorjih dodatnih večjih znižanj SO2 v prihodnje ni za 
pričakovati. Manjši potencial je še v sektorju Široka raba, kjer se da emisije SO2 znižati v 
primeru zamenjave ELKO kot goriva z okolju prijaznejšimi gorivi, npr. zemeljskim plinom 
ali UNP. 

4.3 UKREP 3: ZNIŽANJE EMISIJ TRDNIH DELCEV ZARADI ODPRAVE IZPADOV FILTROV 
ZA ČIŠČENJE DIMNIH PLINOV V PODJETJU LAFARGE CEMENT 

Občasni izpadi elektrofiltrov oziroma dela filtrov so se začeli pojavljati v času prehoda podjetja Lafarge 
cement d.d. na trdna goriva in petrolkoks ter ob istočasnem večanju deleža žvepla v vhodni surovini za 
proizvodnjo cementa. Izpadi so okoljsko nesprejemljivi, saj v tem času prihaja do enormnih povišanj 
emisij trdnih delcev, in posledično do preseganja tako povprečnih dnevnih imisijskih mejnih vrednosti 
za trdne delce kot tudi do preseganja dovoljenega letnega števila dnevnih preseganj mejnih vrednosti 
trdnih delcev v zunanjem zraku na nekaterih merilnih mestih. Ob tem je potrebno poudariti, da tudi 
drugi, tako nepremični kot premični viri emisij, prispevajo k preseganjem mejnih vrednosti, na kar kaže 
imisijski monitoring državne merilne mreže v obdobjih, ko cementarna Lafarge ne obratuje.  

Ukrep znižanja emisij trdnih delcev podjetja Lafarge cement d.d. je povezan z odpravo izpadov 
elektrofiltra, ki med izpadom (časovno omejeno obdobje) ne filtrirajo trdnih delcev. Analiza vpliva 
izpadov elektrofiltra je bila pripravljena že v sklopu analize emisij iz sektorja Industrija. Ocenili smo, da 
so, zaradi izpadov filtrov v letu 2005, imeli za 26 t emisij trdnih delcev več. 

S postavitvijo odžvepljevalne naprave lahko, glede na projektne pogoje, pričakujemo tudi znižanje 
emisij trdnih delcev [11]. Pranje dimnih plinov je pri odžvepljevalni napravi Lafarge dimenzionirano za 
koncentracije trdnih delcev, do katerih lahko pride pri izpadu elektrofiltra, ter zadošča za 10 minutno 
samostojno obratovanje. 

Ocenili smo, da bi se emisije skupnih trdnih delcev na lokaciji Lafarge v primeru brez izpadov filtrov 
znižale za 26 ton TD na leto, kar predstavlja v primerjavi s trenutnimi 60,1 t, 59% znižanje. Ob 
upoštevanju zmanjšanja količin trdnih delcev, ob delovanju odžvepljevalne naprave (zmanjšanje 
emisijske koncentacije TD za 40%, [4]), pa bo emisija trdnih delcev še dodatno znižana. Ocenjujemo, 
da bo letna količina trdnih delcev podjetja Lafarge cement tako približno 21,6 ton. Ker so bile emisije 
trdnih delcev v času rednega obratovanja (brez izpadov elektrofiltra) že do sedaj večinoma v mejah 
dovoljenega, sprememb glede prekoračitev med rednim obratovanjem tudi v prihodnje ne moremo 
pričakovati. 

 

Zaradi soodvisnosti Ukrepa 2 in 3, smo v Tabeli 4.3 analizirali sočasno izvajanje obeh ukrepov. Na 
enak način ju bomo upoštevali tudi v analizi skupnega vpliva vseh ukrepov na izboljšanje kakovosti 
zraka v Zasavju. 
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Tabela 4.3: Projekcija zmanjšanja emisij v primeru brez izpadov filtrov podjetja Lafarge Cement  ter 
ob istočasnem delovanju odžvepljevalne naprave (Ukrep 2+3).  

UKREP 2+3: obratovanje odžvepljevalne naprave brez izpadov filtrov v podjetju Lafarge cement 

  SO2 [t] NOx [t] TD [t] 

Ocena skupnih emisij Lafarge Cement (2005) 1080,5 1079,3 62,0 

Znižanje letne količine emisij (Ukrep 3) 0,0 0,0 26,0 

Redno obratovanje (izhodišče za Ukrep 2) 1080,5 1079,3 36,0 

Indeks zmanjšanja emisij glede na projektne pogoje [4] 89% 0% 40% 

Emisije Lafarge Cement po ukrepih 2+3 (2008) 113,7 1079,3 21,6 

Dodatno znižanje letne količine emisij (Ukrep 2) 966,8 0,0 14,4 

Skupno znižanje letne količine emisij (Ukrep 2+3) 966,8 0,0 40,4 

    

Indeks zmanjšanja emisij (Ukrep 2+3) 89,5% 0,0% 65,2% 

 

Kot je razvidno, smo najprej kot Ukrep št. 3 odšteli količino emisij, ki je posledica izpadov 
elektrofiltrov. V našem primeru je to 26 ton trdnih delcev. Preostalo količino emisij smo vzeli kot 
količino, ki vstopa v odžvepljevalno napravo, kjer se znižajo emisije SO2 in TD. Delež zmanjšanja 
ustreza deležu, ugotovljenemu na podlagi projektnega znižanja emisijskih koncentracij snovi v suhih 
dimnih plinih, pri 10% O2 [4].  

Po upoštevanju odžvepljevanja dimnih plinov ugotovimo, da je zaradi izvajanja Ukrepov 2 in 3 skupno 
zmanjšanje emisij SO2 = 89,5%, NOx = 0% ter TD = 65,2%, glede na ocenjeno stanje v letu 2005. 

4.4 UKREP 4: VPLIV PRIKLJUČITVE GOSPODINJSTEV V NASELJIH ZAGORJE, TRBOVLJE, 
HRASTNIK NA VROČEVODNA ALI PLINSKA OMREŽJA 

Kot primeren ukrep, predvsem v sektorju Široke rabe, je postopno priključevanje objektov v naseljih 
Zagorje, Trbovlje in Hrastnik, na vročevodna oziroma plinska omrežja. S tem bi se v občinah zmanjšala 
raba ostalih primarnih energentov (ELKO, les, premog), kar bi imelo za posledico znižanje emisij. Pri 
širjenju omrežij smo se omejili le na naselja Zagorje, Trbovlje in Hrastnik [2,16]. Zaradi razčlenjenosti 
občin je namreč težko predvideti, katera območja se lahko dejansko še priključijo na vročevodna ali 
plinska omrežja. Za tovrstno analizo je potrebno najprej pripraviti plan širitve omrežij po posameznih 
občinah, kar presega obseg te projektne naloge.  

Zaradi predvidoma relativno majhnih količin zmanjšanja emisij pri izvajanju tega ukrepa, smo se pri 
analizi osredotočili na hipotetični/idealni primer priključitve vseh objektov, ki so trenutno samostojno 
oskrbovani v treh obravnavanih statistično opredeljenih naseljih (Zagorje, Trbovlje, Hrastnik), na 
občinske sisteme vročevodnega ogrevanja.  
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Količine goriv, porabljene v nepriključenih objektih, smo sešteli po statističnih naseljih ter jim izračunali 
emisije na podlagi ocenjene specifične porabe goriv v podobnih objektih, ki so priključeni na katerega 
od omenjenih sistemov. 

Tabela 4.4: Ukrep 4: Ocena količine emisij iz nepriključenih objektov po naseljih Zagorje, Trbovlje 
in Hrastnik 

Ukrep 4: Ocena letne količine emisij nepriključenih objektov* 

Občina SO2 [t] NOx [t] TD [t] 

Trbovlje 10,0 10,2 18,2 

Zagorje ob Savi 4,2 4,8 9,0 

Hrastnik 0,6 0,4 0,9 

Nepriključeni objekti SKUPAJ 14,8 15,5 28,2 

SKUPAJ SEKTOR ŠIROKA RABA (2005) 37,0 50,9 115,4 
    

Ocena deleža emisij (%): 39,9% 30,4% 24,4% 

Opomba: Izračun temelji na priključitvi vseh še ne priključenih objektov v naseljih Zagorje, Trbovlje, Hrastnik na 
vročevodna omrežja 

V primeru priklopa na vročevodno omrežje, se emisije dislociranih virov proizvajajo na lokaciji toplarne 
v posameznih naseljih. Zaradi tega je potrebno pri toplarnah po naseljih upoštevati nove dodatne 
količine emisij. 

Tabela 4.5: Ukrep 4: Ocena dodatnih količin emisij v toplarnah v občinah Zagorje, Trbovlje in 
Hrastnik 

Ukrep 4: Ocena povečanja letnih emisij v toplarnah 

Občina SO2 [t] NOx [t] TD [t] Tip kotlarne 

Trbovlje 0,0 7,7 0,0 Zemeljski plin 

Zagorje ob Savi 0,0 3,8 7,5 Les 

Hrastnik 0,0 0,3 0,0 Zemeljski plin 

SKUPAJ (povečanje) 0,0 11,8 7,5  

Opomba: Izračun temelji na priključitvi vseh še ne priključenih objektov v naseljih Zagorje, Trbovlje, Hrastnik na 
vročevodna omrežja 
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Tabela 4.6: Ocena razlike v emisijah med trenutno nepriključenimi objekti in dodatnimi emisijami s 
strani toplarn 

Ukrep 4: Razlika letnih emisij zaradi izvedbe ukrepa 

Občina SO2 [t] NOX [t] TD [t] 

Trbovlje 10,0 2,5 18,2 

Zagorje ob Savi 4,2 1,1 1,5 

Hrastnik 0,6 0,1 0,9 

SKUPAJ (zmanjšanje emisij) 14,8 3,7 20,6 

SKUPAJ SEKTOR ŠIROKA RABA (2005) 37,0 50,9 115,4 
    

Teoretično zmanjšanje emisij (%): 39,9 7,2 17,9 

Opomba: Izračun temelji na priključitvi vseh še ne priključenih objektov v naseljih Zagorje, Trbovlje, Hrastnik na 
vročevodna omrežja 

Kot je razvidno iz Tabele 4.6, bi lahko v primeru priključitve vseh še nepriključenih objektov na sisteme 
daljinskega ogrevanja, prihranili manjše količine emisij glede na celotne emisije v Zasavju. Največje 
zmanjšanje zaradi širjenja omrežja daljinskega ogrevanja in plina lahko pričakujemo pri emisijah SO2, 
predvsem zaradi zmanjševanja rabe ekstra lahkega kurilnega olja.  

Prav tako lahko opazimo, da v primeru Zagorja ob Savi, kjer podjetje KOP Zagorje 
uporablja lesno biomaso, ni pričakovati večjega zmanjšanja NOx in trdnih delcev. Pri 
slednjih je bistveno to, da bi se v primeru ukinjanja individualnih, kot posledico novih 
priklopov na daljinsko omrežje KOP Zagorja, zagotovilo ustrezno čiščenje dimnih plinov na 
lokaciji tega podjetja.  

Realno je pričakovati, da bi lahko v nekaj letih, ob večjih investicijah, dosegli zmanjšanje okoli 10% 
izračunanih količin (do leta 2008). Ob primerni prostorski politiki novih gradenj in pospešeni adaptaciji 
starejših objektov, ter s tem povečanimi prihranki pri porabi ogrevalne toplote na nivoju občin, pa 
lahko v prihodnje pričakujemo tudi do 50% realizacijo predvidenega ukrepa.  

Tabela 4.7: Ukrep 4: Projekcija vpliva novih priklopov na vročevodna omrežja po občinah 
ter ocena zmanjšanja emisij obravnavanih onesnaževal 

Ukrep 4: Projekcija gibanja letnih emisij zaradi izvajanja ukrepa 

  2005 2008 2012 Zmanjšanje emisij (2005-2012) 

Emisija SO2 [t] 37,0 35,5 29,6 20,0% 

Emisija NOX [t] 50,9 50,5 49,0 3,6% 

Emisija TD [t] 115,4 113,4 105,1 8,9% 

* Izračun temelji na postopni priključitvi vseh še ne priključenih objektov v naseljih Zagorje, 
Trbovlje, Hrastnik na vročevodna omrežja. Ukrep je predviden v višini 10% ocenjenega 
zmanjšanja emisij na letni ravni do leta 2008 ter 50% do leta 2012 

 

Kljub temu, da so ocenjena zmanjšanja emisij relativno majhna, pa so zaradi reliefa Zasavja in 
relativne neprevetrenosti posameznih predelov, predvsem v zimskem času, prav tako izjemno 
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pomembna. Ocenjena zmanjšanja vodijo v smer zagotavljanja čistejšega ozračja v centrih posameznih 
občin, ki so tudi zaradi gostejšega prometa, iz leta v leto bolj obremenjeni z emisijami škodljivih snovi. 

V primeru simulacije širitve plinovodnega omrežja so rezultati precej podobni. Razlika bi bila opazna le 
v primeru širjenja omrežja v naselju Zagorje ob Savi, kjer bi z novimi priklopi na plinsko omrežje 
proizvajali manj emisij NOx in TD kot v primeru priključevanja na vročevodno omrežje, saj KOP Zagorje 
za proizvodnjo toplote kot gorivo uporablja lesno biomaso.  

Prav zaradi uporabe lesne biomase predstavlja KOP Zagorje enega izmed večjih točkovnih 
virov emisij trdnih delcev v občini Zagorje. Če primerjamo emisije trdnih delcev podjetij v 
letu 2005 ugotovimo, da je podjetje KOP Zagorje poročalo 0,7 ton emisij trdnih delcev (za 
primerjavo, Lafarge cement pa 5,7 ton v letu 2005 [10]).  

Pri tem pa ne smemo pozabiti, da KOP Zagorje obratuje v večji meri v zimskem času, 
Lafarge pa preko celega leta, zaradi česar so lahko višje tudi urne emisijske vrednosti KOP 
Zagorje (predvsem med 6-8 uro zjutraj, ko so urne potrebe najvišje). Poleg tega so v letu 
2005 poleg lesne biomase uporabljali še zemeljski plin. Ker je za v prihodnje v načrtu 
pretežna raba lesne biomase ter širitev omrežja, lahko pričakujemo povečevanje števila 
lokalnih preseganj dovoljenih imisijskih vrednosti v centru Zagorja in okolici. 

Zaradi tega bi bilo v prihodnje smotrno razmisliti o uporabi drugih razpoložljivih goriv v 
KOP Zagorje v času temperaturnih inverzij in ob drugih neugodnih meteroloških pogojih, 
saj se je na ta način moč izogniti povišanim koncentracijam TD in ostalih onesnaževal v 
zunanjem zraku v Zagorju ob Savi. Tehnično pa je možna rešitev tudi izboljšanje procesa 
zgorevanja, dvig dimnika in izboljšanje sistema filtriranja dimnih plinov na tej 
mikrolokaciji. 

Prav tako bo vpliv podjetja KOP Zagorje na kakovost zraka v Zasavju viden iz dinamične analize 
spreminjanja koncentracij imisij na območju Zasavja (Poglavje 5.4.4). V primeru izvajanja Ukrepa št. 4 
v celoti, lahko v vremensko neugodnih dneh v centru Zagorja pričakujemo povečanja imisijskih 
vrednosti predvsem TD. 

 

Oba primera priključevanja na obstoječa omrežja (vroča voda, plin) zagotavljata zmanjšanje skupnih 
emisij v sektorju Široke rabe. Pri tem moramo poudariti, da smo kot ukrep predvideli le priključevanje 
objektov v naseljih Zagorje, Trbovlje in Hrastnik. Dodaten potencial predstavljajo tudi objekti izven teh 
naselij, ki bi jih lahko s pametno strategijo širitve priključili na obstoječa daljinska in plinovodna 
omrežja.  

Prav tako lahko občine kot tudi država, s promocijo nizkoenergijske ali pasivne gradnje, svetovanja ob 
adaptaciji objektov, sprejemom lokalnih aktov glede toplotne zaščite objektov ter subvencioniranja 
okolju prijaznih ogrevalnih sistemov, občutno vplivajo na zmanjšanje emisij v sektorjih Široke rabe in 
Industrije. 

4.5 UKREP 5: ZAMENJAVA OBSTOJEČE PREMOGOVE TEHNOLOGIJE V OKVIRU TET Z 
PLINSKO PARNIM POSTROJENJEM 

Zaradi izvajanja predinvesticijskih aktivnosti v okviru TET in omembe projekta v Operativnemu 
programu zmanjševanja emisij TGP [28], smo ukrep analizirali ter upoštevali v projekciji emisij v 
Zasavju. Ukrep predvideva ustavitev obratovanja obstoječega bloka 4 v okviru TET ter postavitev nove 
plinsko parne elektrarne v letu 2011. 
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Slika 4.3: Skica klasičnega plinsko parnega sistema. Odpadna energija iz plinskega procesa se 
nadalje uporabi za pripravo pare v parnem procesu. 

 

Zmanjšanje emisij zaradi izvedbe novega postrojenja lahko določimo na podlagi ocene porabe goriva 
(zemeljski plin) po zagonu sistema. Parametri predvidenega postrojenja so podani v Tabeli 4.8. 

Tabela 4.8: Predvideni parametri plinsko parnega postrojenja (Vir: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.) 

Električna moč postrojenja  290 MWh 

Letna proizvodnja električne energije 1.800 GWh 

Predvideni teoretični izkoristek proizvodnje električne energije 0,54   

Energetska vrednost goriva 3.333 GWh 

  12.000 TJ 

Kurilna vrednost ZP 34,08 TJ / mio. sm3 

Ocena letne količine porabljenega ZP 352 mio. sm3 ZP 

 

Na podlagi znanih emisijskih faktorjev za zemeljski plin lahko v primeru izvedbe ukrepa ocenimo 
emisije na lokaciji TET po izvedbi Ukrepa 5, torej po letu 2012. Iz analize ukrepa je razvidno, da bi se 
v primeru izvedbe, emisije SO2 ter TD zmanjšale na minimalno možno količino, medtem ko bi se 
emisije NOx zmanjšale za 64,9%. 
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Tabela 4.9: Analiza Ukrepa 5, zamenjava obstoječega postrojenja v Termoelektrarni Trbovlje z 
novim plinsko parnim postrojenjem 

UKREP 5: Sprememba emisij TET v primeru izvedbe ukrepa št.5  

 SO2 [t] NOX [t] TD [t] 

Trenutno stanje (2005) 20.409 1.626 352 

Trenutno stanje (2006) 2.013 1.676 72 

Plinsko parna elektrarna (2012) 0 588 2* 

Zmanjšanje emisij: Ukrep 5  (∆∆∆∆t) 2.013 1.088 70 

    

Indeks zmanjšanja emisij podjetja 100,0% 64,9% 96,7% 

*Opomba: Emisije trdnih delcev v minimalni količini lahko nastanejo v primeru, da se tako kot pri obstoječem sistemu ELKO 
uporablja kot sekundarno/nadomestno gorivo v sklopu novega plinsko parnega postrojenja.  

4.6 UKREP 6: UKREPI  NA PODROČJU PROMETA 

Na področju prometa je sicer možnih kar nekaj ukrepov, kot npr. zaprtje mestnih središč, prepoved 
vožnje z motornimi vozili, ki ne ustrezajo izbranim emisijskim standardom, prepoved vožnje z 
dizelskimi osebnimi vozili ter ostali ukrepi prometne politike. Potrebno pa je poudariti, da je zaradi 
lokalnih okoliščin večina omenjenih ukrepov težko izvedljivih. Večina emisij namreč odpade na državne 
ceste, kjer lokalna skupnost nima pristojnosti za izvajanje ukrepov. Zato je zmanjšanje emisij iz 
prometa vpeto v izvajanje ukrepov prometne politike iz Strategije o prometni politiki, ki daje poseben 
poudarek preusmeritvi tovornega prometa na železnice. Ker ministrstvo za promet nima akcijskega 
načrta izvajanja ukrepov prometne politike na področju vplivov na okolje, lahko pričakujemo, da se 
bodo dosedanji trendi povečevanja negativnih vplivov na okolje iz prometa povečevali tudi v prihodnje.  

Kljub vsemu, smo se odločili, da bomo simulirali vpliv zmanjšanja obsega emisij prometa na celotnem 
območju občin Zagorje, Trbovlje, Hrastnik v primeru dni, ko prihaja do preseganj trdnih delcev. 
Simulirano je bilo torej zmanjšanje obsega emisij, ki je posledica bodočih obveznosti dodatnega 
zmanjšanja emisij škodljivih snovi, ki ga bodo morali proizvajalci osebnih avtomobilov doseči v skladu s 
predlogom novih okoljskih standardov, ki bodo stopili v veljavo po letu 2010.  

Ocena morebitnega zmanjšanja emisije je v tem primeru povezana z bistveno večjo negotovostjo. 
Kljub temu lahko z numerično simulacijo preverimo, ali predviden ukrep zmanjšanja specifičnih emisij 
iz osebnih motornih vozil v Zasavju zadostno zniža koncentracijo škodljivih snovi v zunanjem zraku na 
posamezni neprevetreni lokaciji, ki bi sicer presegala dovoljeno mejno vrednost. 

4.7 SKUPNI UČINEK VSEH ANALIZIRANIH UKREPOV NA KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA 
V ZASAVJU 

Ukrepi, ki smo jih analizirali, bistveno prispevajo k zniževanju skupnih emisij obravnavanih onesnaževal 
na področju Zasavja. Nekateri ukrepi že prispevajo k nižjim emisijam v regiji (odžvepljevalna naprava 
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.), od ostalih ukrepov pa se pričakuje dodatno zmanjšanje emisij in 
izboljšanja kakovosti zunanjega zraka v prihodnjih letih, seveda v odvisnosti od njihove stopnje 
realizacije. 
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V nadaljevanju smo pripravili projekcijo dinamike zmanjševanja emisij obravnavanih onesnaževal, ob 
upoštevanju analiziranih ukrepov. Največji vpliv na zmanjšanje emisij imajo ukrepi, povezani z 
največjim nepremičnim virom onesnaževanja - Termoelektrarno Trbovlje d.o.o. (Ukrep št. 1 in 5).  

4.7.1 Vpliv obravnavanih ukrepov na skupno zmanjševanje obremenjenosti Zasavja z 
SO2 

Iz analize zmanjševanja obremenjenosti Zasavja z SO2, zaradi izvajanja predvidenih ukrepov, je 
razvidno, da večino zmanjšanja predstavlja postavitev odžvepljevalne naprave na lokaciji 
Termoelektrarne Trbovlje d.o.o. (Ukrep 1). Na drugem mestu vpliva je zamenjava elektrarne z plinsko 
parnim postrojenjem z visokim izkoristkom (Ukrep 5). Prav tako se emisije SO2 občutno znižajo v 
primeru obratovanja odžvepljevalne naprave na lokaciji Lafarge cement d.d. (Ukrep 2). 

Tabela 4.10: Vpliv posameznih ukrepov na skupno zmanjševanje obremenjenosti Zasavja z SO2 v 
primeru izvajanja analiziranih ukrepov. 

Skupno zmanjšanje emisij SO2 na leto [t/leto]

UKREP 2004 2005 2006 2007 2008 2012

Ukrep 1 10.646,2 18.395,7

Ukrep 2 483,4 483,4

Ukrep 3

Ukrep 4 1,5 5,9

Ukrep 5 2.013,0

Zmanjšanje skupaj 0 10646 18396 483 485 2019

ZASAVJE skupaj 34068 23421 5026 4542 4057 2039

Indeks zmanjšanja emisij 

glede na izhodišče
100% 69% 15% 13% 12% 6%
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Projekcija količin emisij SO2 v Zasavju [t/leto]
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Slika 4.4: Projekcija zmanjševanja letnih emisij SO2 v Zasavju zaradi izvajanja predlaganih ukrepov.  

 

4.7.2 Vpliv obravnavanih ukrepov na skupno zmanjševanje obremenjenosti Zasavja z 
NOx 

Ukrepov za dodatno znižanje NOx emisij nismo neposredno analizirali (npr. postavitev deNOx sistema v 
okviru Lafarge cement d.d.). Zaradi tega večino zmanjšanja emisij NOx predstavlja postavitev novega 
plinsko parnega postrojenja, kot zamenjava za obstoječe premogove tehnologije (Ukrep 5). 
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Projekcija količin emisij NOx v Zasavju [t/leto]
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Slika 4.5: Projekcija zmanjševanja letnih emisij NOx v Zasavju zaradi izvajanja predlaganih 
ukrepov. 

Manjše zmanjšanje dosežemo tudi s priklapljanjem novih odjemalcev na obstoječa vročevodna in 
plinska omrežja. Delež Ukrepa 4 pri zmanjšanju emisij NOx je minimalen glede na skupno predvideno 
znižanje. 

Tabela 4.11: Vpliv posameznih ukrepov na skupno zmanjševanje obremenjenosti Zasavja z NOx v 
primeru izvajanja analiziranih ukrepov. 

Skupno zmanjšanje emisij NOx na leto [t/leto]

UKREP 2004 2005 2006 2007 2008 2012

Ukrep 1

Ukrep 2

Ukrep 3

Ukrep 4 0,4 1,5

Ukrep 5 1.088,0

Zmanjšanje skupaj 0 0 0 0 0,4 1089

ZASAVJE skupaj 3678 3502 3502 3502 3501 2412

Indeks zmanjšanja emisij 

glede na izhodišče
100% 95% 95% 95% 95% 66%
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4.7.3 Vpliv obravnavanih ukrepov na skupno zmanjševanje obremenjenosti Zasavja s 
trdnimi delci 

Pri trdnih delcih predstavlja Ukrep odžvepljevalne naprave v Termoelektrarni Trbovlje (letno 
zmanjšanje emisij: 282 t TD) in postavitev plinsko parnega postrojenja (69,6 ton letno) večino 
zmanjšanja emisij. Ostali ukrepi predstavljajo zmanjšanja v višini 10-25 t TD glede na leto 2005. 

Tabela 4.12: Vpliv posameznih ukrepov na skupno zmanjševanje obremenjenosti Zasavja s TD v 
primeru izvajanja analiziranih ukrepov. 

Skupno zmanjšanje emisij TD na leto [t/leto]

UKREP 2004 2005 2006 2007 2008 2012

Ukrep 1 0,0 282,0

Ukrep 2 7,2 7,2

Ukrep 3 13,0 13,0

Ukrep 4 2,1 8,3

Ukrep 5 69,6

Zmanjšanje skupaj 0 0 282 20 22 78

ZASAVJE skupaj 564 572 290 270 247 169

Indeks zmanjšanja emisij 

glede na izhodišče
100% 101% 51% 48% 44% 30%

 

 

Pri analizi ukrepov nismo upoštevali morebitne ukinitve uporabe lesne biomase v okviru KOP Zagorje 
oz. postavitve ustreznega filtrirnega sistema, s čimer bi dodatno razbremenili zrak v Zasavju s trdnimi 
delci. Glede na stanje v letu 2005 [3], je znašala emisija na lokaciji KOP Zagorje 0,7 ton TD. Pri tem je 
potrebno vedeti, da so leta 2005 še vedno uporabljali zemeljski plin kot gorivo, zato so emisije TD v 
letu 2007 predvidoma višje kot leta 2005.  

V primeru priključevanja novih objektov na vročevodno omrežje v Zagorju, smo pri Ukrepu 4 ocenili, 
da bi se lahko emisije TD povečale za največ 7,5 ton letno. Ocenjena količina sicer ne predstavlja 
večjega deleža emisij TD v Zasavju, vendar bi njeno zmanjšanje lahko bistveno vplivalo na kakovost 
zraka v naselju Zagorje ob Savi. 
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Slika 4.6: Projekcija zmanjševanja letnih emisij TD v Zasavju zaradi izvajanja predlaganih ukrepov. 

4.8 ANALIZA STRUKTURE EMISIJ V ZASAVJU PO LETU 2012 

Ob uresničitvi vseh predvidenih ukrepov za izboljšanje zraka v Zasavju, se spremenijo tudi deleži 
posameznih virov onesnaževanja. Če naredimo primerjavo med stanjem leta 2005 in predvidenim 
stanjem v letu 2012, lahko ugotovimo, da se deleža obeh največjih virov bistveno zmanjšata, 
predvsem pri emisijah SO2 in trdnih delcev. 

0%

25%

50%

75%

100%

SO2 NOX TD

Polutant

D
e
le
ž 
v
 l
e
tu
 2
0
0
5
 [
%
]

Lafarge cement Termoelektrarna Trbovlje Ostali viri v Zasavju

 

Slika 4.7: Primerjava deležev dveh največjih virov emisij v Zasavju v letu 2005 
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Slika 4.8: Primerjava ocene deležev dveh največjih virov emisij v Zasavju v letu 2012 

V primeru izvedbe vseh obravnavanih ukrepov bi pomenilo, da deleža emisij obeh virov v letu 2012 
predstavljata le še 5,6% vseh emisij SO2 (Lafarge cement v Tabeli 4.13), medtem ko sta še v letu 
2005 predstavljala skupaj 91,8% skupne količine emisij SO2. Pri emisijah trdnih delcev je situacija 
podobna, skupni delež se bi do leta 2012 znižal z 68,0% na 14,1% skupnih emisij TD.  Na področju 
NOx emisij pride prav tako do premika v smeri zmanjšanja skupne emisije obeh virov, vendar ne tako 
občutno kot v primeru emisij SO2 in TD (zmanjšanje skupnega deleža NOx z 77,3% na 69,1%).  

 

Tabela 4.13: Ocena količin emisij TET in Lafarge cement v letu 2012 ob izvedbi vseh predvidenih 
ukrepov. 

Emisije v Zasavju (2012) SO2 [t] NOX [t] TD [t] 

Lafarge cement 114 1.079 22 

Termoelektrarna Trbovlje 0 588 2* 

Skupaj Zasavje 2.039 2.412 169 

*Ob predvideni minimalni letni rabi ELKO v okviru Termoeletrarne Trbovlje 

 

Tabela 4.14: Ocena deležev emisij TET in Lafarge cement v letu 2012 ob izvedbi vseh predvidenih 
ukrepov. 

Delež virov v skupnih emisijah v Zasavju (2012) SO2 [%] NOX [%] TD [%] 

Lafarge cement 5,6 44,8 12,7 

Termoekletrarna Trbovlje 0,0 24,4 1,4 

Ostalo viri v Zasavju 94,4 30,9 85,9 
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Iz analize je razvidno, da v primeru izvajanja vseh predvidenih ukrepov do leta 2012, TET in Lafarge 
cement ne bi bila več glavna krivca za onesnaženost zunanjega zraka v Zasavju. V takem hipotetičnem 
primeru bi največji delež v emisiji SO2 in TD predstavljal sektor Široke rabe, pri NOx pa bi imel 
pomembno vlogo tudi sektor Prometa. 
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5 DINAMIČNE SIMULACIJE ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA IN 
TRDNIH DELCEV V ZRAKU 

5.1 PREDSTAVITEV  MODELA 

Simulacije širitve emisij obravnavanih onesnaževal so bile narejene z mezometeorološkim modelom 
WRF (Weather Research and Forecasting model), natančneje z WRFChem različico tega modela. 
Model WRF se uporablja tako za operativno napovedovanje vremena, kot v raziskovalne namene. 
Posebnost uporabljene različice modela je v tem, da ima vgrajene module, ki nam omogočajo, da 
vzporedno z modeliranjem meteorološkega stanja ozračja računamo tudi širjenje polutantov iz različnih 
virov. Širjenje polutantov zajema transport, difuzijo in depozicijo polutantov, vključimo pa lahko tudi 
kemijske pretvorbe med polutanti. Podroben opis modela WRF je na voljo na spletnih straneh 
(http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/). Podrobnosti o WRFChem različici modela, med drugim tudi o 
vgrajenih kemijskih mehanizmih, pa so na voljo na strani (http://ruc.fsl.noaa.gov/wrf/WG11/). 

Postopek numeričnega modeliranja meteorologije in disperzije polutantov temelji na diskretizaciji 
prostora in časa. To pomeni, da prostor (atmosfero) opišemo v mreži točk, v katerih v vsakem 
časovnem koraku rešujemo kompleksne sisteme parcialnih diferencialnih enačb. Rešitev teh sistemov 
enačb v posameznem časovnem koraku je trenutno stanje atmosfere (pritisk, temperatura, veter in 
ostale meteorološke spremenljivke v vseh točkah atmosfere), v primeru modeliranja onesnaženja pa 
so ob vsakem časovnem koraku znane tudi koncentracije vseh polutantov, katerih širjenje simuliramo.  

Posledica diskretizacije prostora je omejena krajevna ločljivost rezultatov. V naših simulacijah je bila 
horizontalna krajevna ločljivost polj 1km, kar je bilo dovolj, da je model zaznal glavne reliefne oblike.  

5.1.1 Vhodna meteorološka polja 

Za modeliranje meteorologije in onesnaženja potrebujemo robne in začetne pogoje. Gre za vrednosti 
vseh meteoroloških spremenljivk in koncentracij polutantov v času pričetka simulacije in vrednosti teh 
spremenljivk tekom celotne simulacije na robovih območja, na katerem potekajo numerični izračuni. 
Za potrebe naše simulacije smo robne in začetne meteorološke pogoje dobili iz arhiviranih polj 
Evropskega centra za srednjeročne napovedi (ang. ECMWF, www.ecmwf.int/), medtem ko smo 
začetne in robne koncentracije polutantov postavili na nič (na začetku in na robovih je atmosfera čista, 
oziroma nas zanima le onesnaženje, ki izvira iz virov v Zasavju). Za modeliranje dogajanja v 1km skali 
potrebujemo robne in začetne meteorološke pogoje z dovolj dobro krajevno in časovno ločljivostjo. 
Ločljivost arhiviranih ECMWF polj je za naše potrebe občutno preslaba, saj so za leto 2005  polja na 
voljo vsakih 6 ur, njihova krajevna ločljivost pa je 0.5 ° (v naših geografskih širinah  je to približno 50 
km). Za simuliranje dogajanja v dobri resoluciji smo tako uporabili postopek gnezdenja. Modeliranje 
meteorologije je potekalo na treh območjih. Horizontalna ločljivost prvega območja je bila 15x15km, 
vanjo je bilo gnezdeno drugo območje s horizontalno ločljivostjo polj 3x3 km, v slednje pa tretje s 
horizontalno ločljivostjo 1x1km (Slika 5.1). Za razliko od modeliranja meteorologije smo širjenje 
onesnaženja računali le na najmanjšem območju z ločljivostjo 1x1km (Slika 5.2). 

Poleg horizontalne ločljivosti je pomembna tudi vertikalna ločljivost modelskih polj. Odločili smo se za 
veliko vertikalno ločljivost blizu tal (20 do 30 m), saj smo le tako lahko verodostojno simulirali širjenje 
onesnaženja iz virov blizu tal v zelo razgibanem reliefu. Z višino je vertikalna ločljivost modela 
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logaritemsko padala. Skupno število vertikalnih nivojev, na katerih smo računali meteorlogijo in 
onesnaženje, je bilo na vseh treh območjih 81. 

 

Slika 5.1: Tri zaporedno gnezdena območja, na katerih so potekale numerične simulacije. Širjenje 
polutantov iz lokalnih virov v Zasavju smo računali le na notranjem območju z ločljivostjo 1x1km. 

 

Slika 5.2: Topografija, kot jo razloči model s horizontalno ločljivostjo 1km. Območje, na katerem je 
narisana topografija, se ujema z notranjo modelsko domeno s slike 5.1. 
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5.1.2 Vhodna emisijska polja 

Simulirali smo razširjanje žveplovega dioksida in trdnih delcev PM10 iz virov v Zasavju. Dušikovih 
oksidov nismo simulirali, saj je za simulacijo le teh pomembna vklopitev kemijskih reakcij (model 
WRFChem omogoča računanje NOx le ob vključitvi kemije - NOx so le ena izmed komponent v 
vgrajenih (foto)kemijskih mehanizmih. Zakaj vključitev kemije? 

V zrak se med dušikovimi oksidi emitira daleč največ NO, le majhen delež emisij dušikovih oksidov je v 
obliki NO2 (manj kot 10%). Iz NO z oksidacijo nastaja NO2, pri čemer je hitrost te reakcije močno 
odvisna od koncentracije NO. V resnici je, razen blizu velikih virov, oksidacija NO v NO2 zanemarljiva. 
Glavna pretvorba NO v NO2 poteka preko O3. Vendar pa se preko dneva ob prisotnosti sončne svetlobe 
NO2 pretvarja tudi nazaj v NO preko fotolize, pri čemer se ponovno tvori O3. Zaradi opisanih pretvorb 
NO in NO2 ponavadi obravnavamo skupaj, pri čemer ju označimo z NOx. Fotostacionarno stanje v 
atmosferi pa zmoti prisotnost prostih radikalov, ki omogočajo dodatno pretvorbo NO v NO2, pri kateri 
se O3 ne porablja, zato te reakcije predstavljajo vir O3. Koncentracije prostih radikalov so močno 
odvisne od kraja, lokalnega časa, oblačnosti, itd. Enako velja tudi za produkcijo O3. Poleg omenjenih 
kemijskih transformacij pa potekajo v ozračju tudi takšne, v katerih se tvorijo različne anorganske in 
organske dušikove spojine (Slika 5.3). Oksidirane dušikove spojine v zraku pogosto označimo s skupno 
oznako NOy. Mednje spadajo, poleg NO in NO2, tudi višji dušikovi oksidi in (NO3 in N2O5), kisline 
(HNO3, HO2NO2, HONO), organski peroksinitrati (RO2NO2), organski nitrati (RONO2) in nitratni aerosol. 
Vendar to še ni vse. Iz različnih naravnih in antropogenih virov se v ozračje vnašajo tudi najrazličnejše 
hlapne organske spojine (VOC), ki skupaj z dušikovimi oksidi igrajo pomembno vlogo v (foto)kemijskih 
pretvorbah. Na sliki 5.4 je shematično prikazana prva stopnja oksidacije splošnega ogljikovodika RH 
(alkana) do R-HO. Prikazana je tudi vloga NOx, ki omogočajo tvorbo O3 kot stranskega produkta. Naj 
torej povzamemo: NOx bi lahko simulirali, če bi poznali emisije tudi ostalih spojin, ki nastopajo v 
zapletenih kemijskih pretvorbah. Poudarimo naj, da je priprava emisijskih kart za vključitev v model 
WRFChem vgrajenih kemijskih mehanizmov zelo zahtevna, saj je med drugim potrebno pripraviti 
ločene emisije za 41 različnih vrst hlapnih organskih spojin.  

Glede na to, da emisij različnih podvrst hlapnih organskih spojin zaenkrat ne poznamo, rezultatom 
simulacij dušikovih oksidov ne bi mogli zaupati. V kolikor pa bi bile v prihodnosti pripravljene tudi 
tovrstne emisijske karte, bi lahko simulirali ne le dušikove okside, pač pa celotno fotokemijsko 
dogajanje v ozračju, med drugim tudi tvorbo ozona, katerega koncentracije v zraku so tudi pogosto 
problematične.  

 

Slika 5.3: Dnevne pretvorbe dušikovih oksidov v troposferi. 
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Slika 5.4: Shema prikazuje s prostim radikalom katalizirano oksidacijo ogljikovoodika RH do R-HO. 
Prikazana je ključna vloga NOx, ki omogočajo tvorbo O3 kot stranskega produkta. 

Kot rečeno, simulirali smo širjenje SO2 in PM10. Krajevna ločljivost emisijskih polj SO2 in PM10 je bila 
precej boljša kot ločljivost modela (100x100 m oziroma 250x250m). Za potrebe simulacije so bile 
narejene še dodatne analize letnih in dnevnih hodov posameznih virov, in sicer za vsak sektor posebej. 
Pri dnevnem hodu smo s faktorji utežili emisije po mesecih v letu, pri dnevnih hodih pa smo s faktorji 
utežili emisije po urah v dnevu.   

5.2 OPIS IZBRANEGA ZIMSKEGA IN POLETNEGA DNE 

Pri izbiri zimskega in poletnega dne smo upoštevali rezultate meritev SO2 in PM10, ki jih izvaja ARSO in 
o katerih poročajo v Mesečnem biltenu. Pozorni smo bili tudi na splošno vremensko situacijo. Naš 
namen je bil izbrati in simulirati dni, ko so vremenske razmere »ugodne«, da pride do preseganj 
polutantov v zraku.  

5.2.1 Zimski dan 

Izbrali smo 17. januar 2005. Opis vremenske situacije iz Mesečnega biltena (ARSO, januar 2005) za te 
dni je sledeč: 

 
15.–17. januar: 

Pretežno jasno 

Nad srednjo Evropo in Balkanom je bilo območje visokega zračnega pritiska, ki je zadnji dan nad 
srednjo Evropo pričelo slabeti. V višinah je bil sprva nad nami razmeroma hladen zrak, le počasi je 
pritekal postopno toplejši zrak. Pretežno jasno je bilo, prvi dan obdobja je bila zjutraj po nekaterih 
nižinah megla. Jutra so bila mrzla, najvišje dnevne temperature pa so bile od 1 do 5, na Primorskem 
do 8 do11 °C. 

Izmerjene koncentracije PM10 so bile dne 17. januarja v Trbovljah zelo visoke, povprečna dnevna 
koncentracija je bila kar 196 µg/m3, kar je štirikratna dopustna vrednost (Slika 5.3). Koncentracije 
žveplovega dioksida pa so bile v Zasavju ta dan nizke (Slika 5.4).  
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Slika 5.5: Povprečne dnevne koncentracije delcev PM10 (µµµµg/m3) v januarju 2005 (DV – dopustna 
vrednost). Vir: Bilten, MOP ARSO. 

 
 

Slika 5.6: Povprečne dnevne koncentracije delcev SO2 (µµµµg/m
3) v januarju 2005 (MV – mejna 

vrednost). Vir: Bilten, MOP ARSO. 

 
Temperaturna stratifikacija spodnje plasti troposfere je tega dne zelo stabilna. Temperaturna inverzija 
sega v jutranjih in večernih urah vse od tal pa do višine približno 1.5 kilometra. Preko dneva se sicer 
nekaj 100 m debela plast zraka pri tleh od tal segreje, tako da se tik nad tlemi inverzija razbije. Zvečer 
se plasti zraka pri tleh ponovno ohladijo in temperaturna inverzija se spet pojavi že tik nad tlemi in 
sega do višine 1.5 km. Vertikalni potek temperature zraka ob dveh izbranih terminih tega dne, 
izračunan z modelom WRF, je prikazan na Sliki 5.5. Animacija preko celega dne pa se nahaja v 
datoteki TEZ.gif na priloženem CD-ju. 
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Slika 5.7: Diagrama prikazujeta potek temperature (modra črta) in temperature rosišča (rdeča črta) 
z višino ob 8. in 14. uri obravnavanega zimskega dne. Pozor pri odčitavanju: temperaturna os je 
nagnjena za 45 °°°°. 

5.2.2 Poletni dan 

Simulacije so bile narejene za 28. julij 2005. Opis vremenske situacije iz Mesečnega biltena (ARSO, 
julij 2005) za te dni je sledeč: 

 

27.–29. julij 

Pretežno jasno, zelo vroče 

V območju visokega zračnega pritiska je nad naše kraje v višinah s šibkimi jugozahodnimi vetrovi 
pritekal zelo topel in suh zrak. Pretežno jasno je bilo in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature so bile 
od 29 do 35 °C. 

Izmerjene koncentracije PM10 so bile dne 28. julija v Trbovljah nad dovoljeno vrednostjo, vendar ne 
tako visoke kot na zimski dan (Slika 5.5). Izmerjene koncentracije žveplovega dioksida pa so bile v 
Zasavju tudi na ta dan nizke (Slika 5.6).  
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Slika 5.8: Povprečne dnevne koncentracije delcev PM10 (µµµµg/m3) v juliju 2005 (MV – dopustna 
vrednost) [29] 

S 
Slika 5.9: Povprečne dnevne koncentracije delcev SO2 (µµµµg/m

3) v juliju 2005 (MV – mejna vrednost) 
[29] 

 
Temperaturna stratifikacija spodnje plasti troposfere je bila tega dne stabilna le ponoči. V zgodnjih 
jutranjih urah se je temperaturna inverzija od tal pričela razbijati in že okrog 8 ure je temperatura 
zraka z višino povsod padala. Preko dneva so se plasti zraka pri tleh močno segrevale, temperatura 
zraka pri tleh je bila okrog 30 °C. Vertikalni potek temperature zraka ob dveh izbranih terminih tega 
dne, izračunan z modelom WRF, je prikazan na Sliki 5.8. Animacija preko celega dne pa se nahaja tudi 
v datoteki TEP.gif na priloženem CD-ju. 
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Slika 5.10: Diagrama prikazujeta potek temperature (modra črta) in temperature rosišča (rdeča 
črta) z višino ob 8. in 14. uri obravnavanega poletnega dne. Pozor pri odčitavanju: temperaturna os 
je nagnjena za 45 °°°°. 

5.3 SIMULACIJA PRISPEVKOV POSAMEZNIH SEKTORJEV 

Simulacije predstavljene v tem podpoglavju so bile narejene z namenom primerjati vpliv emisij 
posameznih sektorjev na kvaliteto zraka v Zasavju.  Računali smo namreč širjenje polutantov ločeno 
po sektorjih: pretvorniki, industrija, promet in široka raba.  

Pri prometu se viri nahajajo pri tleh in smo jih v model vnesli kot ploskovno povprečje talnih emisij. 
Industrija, pretvorniki in široka raba pa so točkovni viri, ki jih model ločeno obravnava in pri katerih je 
potrebno poznati parametre vira. Za največja točkovna vira, podjetji Lafarge cement in TET, so bili 
uporabljeni parametri iz Tabele 5.1, medtem ko smo parametre za ostale točkovne vire ekspertno 
ocenili. Te simulacije so bile narejene le za zimski dan.  

Pri tem moramo poudariti, da model, ki smo ga uporabili, ni imel vključen modul vzgona, za katerega 
je temperatura eden izmed pomembnejših parametrov. Prav tako model ne potrebuje volumskega 
toka kot vhodni podatek, temveč hitrost izpusta snovi iz dimnika. Količina, ki se izpusti v zrak (kg/h), je 
bila izračunana iz letne količine emisije ter ocene števila obratovalnih ur ter urnih obremenitev preko 
dneva in mesecev. Poleg količine snovi potrebujemo tudi podatek o hitrosti snovi ob izstopu iz dimnika. 

 

Tabela 5.1: Parametri virov podjetij TET in Lafarge cement, uporabljeni v simulacijah. 

Parameter TET Lafarge 

Višina dimnika (m) 360 70* 

Hitrost dimnih plinov (m/s) 17,73 [34] 14,3 [4] 

* Dimnik so v letu 2007 zaradi dogradnje odžvepljevalne naprave povišali na 100m, kar smo upoštevali v simulacijah Ukrepov 
3,4,5 
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Simulacije kažejo, da so bile na obravnavan zimski dan visoke koncentracije trdnih delcev v zraku 
posledica tako emisij industrije kot široke rabe, deloma pa tudi prometa (slika 5.9 in 5.10). Še najmanj 
je h koncentracijam trdnih delcev v plasti zraka pri tleh prispeval sektor pretvorniki energije. Visoke 
izmerjene koncentracije PM10 v samem centru Trbovelj so bile prav tako posledica emisij sektorjev 
široka raba, promet in industrija, pri čemer je veter emisije podjetja Lafarge cement nosil večinoma v 
smeri doline Save (smer vzhod – zahod). Deloma se to vidi iz Slike 5.13, še bolj pa iz na CD-ju 
priložene animacije PM_Lafarge.gif. K visokim izmerjenim koncentracijam PM10 v samem centru 
Trbovelj bi lahko na ta dan emisije podjetja Lafarge cement vplivale le v manjši meri, vsekakor pa na 
kvaliteto zraka v središču Trbovelj na ta dan niso imele odločilnega vpliva.  Emisije TET so zaradi 
izredno stabilne vertikalne temperaturne stratifikacije v celoti ostale v višjih plasteh ozračja, njihovega 
vpliva v plasti zraka pri tleh ni bilo čutiti. Natančneje bodo polja koncentracij TET predstavljena v 
naslednjem podpoglavju, kjer so predstavljani rezultati simulacij ukrepov za izboljšanje kvalitete zraka 
v Zasavju.  

Izmerjene koncentracije SO2 so bile na obravnavan zimski dan nizke. Kot lahko vidimo na Slikah 5.11 
in 5.12, so prispevki sektorjev promet in pretvorniki energije h koncentracijam SO2 v plasti zraka pri 
tleh zanemarljivi. Nezanemarljiv je le vpliv emisij industrije, zelo majhen delež pa so prispevale tudi 
emisije sektorja široka raba. Tako kot pri PM10, tudi za SO2 emisije podjetja Lafarge cement velja, da 
jih je veter preko dneva nosil pretežno v smeri doline Save (Slika 5.14 in priložena animacija 
SO2_Lafarge.gif).  
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SEKTOR: INDUSTRIJA SEKTOR: PROMET 

  

  

  

 

 

Slika 5.11: Koncentracije PM10 [µµµµg/m3] v plasti zraka pri tleh (zimski dan). V levem stolpcu so 
rezultati simulacij za sektor Industrija, v desnem pa za sektor Promet. 
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SEKTOR: PRETVORNIKI SEKTOR: ŠIROKA RABA 

  

  

  

 

 

Slika 5.12: Koncentracije PM10 [µµµµg/m3] v plasti zraka pri tleh (zimski dan). V levem stolpcu so 
rezultati simulacij za sektor Pretvorniki energije, v desnem pa za sektor Široka raba. 

Pri simulaciji emisij iz sektorja Pretvorniki (pri tleh), je opazen vpliv KOP Zagorje na okolico. Zaradi 
inverzije se v Zagorju povečajo imisijske vrednosti PM10. 
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SEKTOR: INDUSTRIJA SEKTOR: PROMET 

  

  

  

 

Slika 5.13: Koncentracije SO2 [µµµµg/m
3] v plasti zraka pri tleh (zimski dan). V levem stolpcu so 

rezultati simulacij za sektor Industrija, v desnem pa za sektor Promet. 

Imisijske vrednosti SO2 iz sektorja Promet so minimalne, zato jih ni mogoče prikazati na enaki skali kot 
vrednosti iz sektorja Industrija (desna stran, Slika 5.13). Količinsko predstavljajo emisije SO2 iz 
Prometa okoli 0,01% skupnih emisij SO2 v Zasavju (leto 2005). 
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SEKTOR: PRETVORNIKI SEKTOR: ŠIROKA RABA 

  

  

  

 

 

Slika 5.14: Koncentracije SO2 [µµµµg/m
3] v plasti zraka pri tleh (zimski dan). V levem stolpcu so 

rezultati simulacij za sektor Pretvorniki energije, v desnem pa za sektor Široka raba. 
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PM1O, SEKTOR INDUSTRIJA 

VIŠINA DIMNIKA LAFARGE CEMENT (+70m) 

SO2, SEKTOR INDUSTRIJA 

VIŠINA DIMNIKA LAFARGE CEMENT (+70m) 

  

  

  

 

Slika 5.15: Koncentracije PM10 (levi stolpec) in SO2 (desni stolpec) na višini dima iz dimnika 
podjetja Lafarge cement (zimski dan). Enote so [µµµµg/m3]. 
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5.4 SIMULACIJA VPLIVA IZVEDBE POSAMEZNIH UKREPOV NA KVALITETO ZRAKA V 
ZASAVJU 

Vpliv izvedbe ukrepov na kvaliteto zraka smo simulirali za zimski in poletni dan. Pri vsakem ukrepu 
smo sešteli emisije vseh sektorjev, pri čemer smo upoštevali tudi dnevni in letni hod emisij. Dnevne in 
letne hode emisij smo računali ločeno za emisije vsakega sektorja in šele nato smo emisije 
posameznih sektorjev sešteli in jih vnesli v model.  

5.4.1 Izhodiščno stanje: leto 2005 

Zimski dan:  

Simulirane koncentracije trdnih delcev in žveplovega dioksida pri tleh in na višini dima iz dimnika TET 
so za izbrane ure prikazane na slikah 5.11 – 5.14. Animacije pa so priložene tudi na CD-ju v .gif 
datotekah, katerih ime se prične z »ukrep0_zima_«. 

Izhodiščno stanje, zimski dan 

 

              

Slika 5.16: Koncentracije PM10 in SO2 [µµµµg/m
3] v plasti zraka pri tleh, na dan 1.17.2005  

Na zimski dan pihajo pri tleh zelo šibki vetrovi. V višjih plasteh piha severovzhodnik, ki pa se v poznih 
večernih urah prične obračati in prek severnika postopno preide v jugozahodnik. Posledica 
temperaturne inverzije in šibkih vetrov pri tleh so visoke koncentracije žveplovega dioksida in delcev. 
Še posebej visoke so koncentracije trdnih delcev pri tleh. Praviloma se maksimumi koncentracij trdnih 
delcev na ta dan nahajajo izven mestnih središč, torej na območjih, kjer nimamo na voljo meritev.  
Koncentracije trdnih delcev na višini dima iz dimnika TET so zaradi močnejšega vetra (in s tem 
močnejšega redčenja) nižje od koncentracij pri tleh. To velja, vse dokler zaradi obračanja vetra ne 
pride do začasnega kopičenja onesnaženih zračnih gmot nad omejenim območjem.  

Koncentracije žveplovega dioksida pri tleh so nizke. Sicer se tu in tam pojavljajo območja izrazitih 
maksimumov, vendar do preseganj ne pride nikjer. Višje nad tlemi so koncentracije žveplovega 
dioksida sicer visoke, še posebej nad omejenim območjem ob omenjenem obratu vetra, vendar kot 
rečeno te zračne mase zaradi stabilne stratifikacije ozračja, ne dosežejo tal. 
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Poletni dan:  

Simulirane koncentracije trdnih delcev in žveplovega dioksida pri tleh in na višini dima iz dimnika TET 
so za izbrane ure prikazane na slikah 5.15 – 5.18. Animacije so priložene na CD-ju v .gif datotekah, 
katerih ime se prične z »ukrep0_poletje_«. 

Izhodiščno stanje, poletni dan 

 

             

Slika 5.17: Koncentracije PM10 in SO2 [µµµµg/m
3] v plasti zraka pri tleh, na dan 28.7.2005  

Na poletni dan na obravnavanem območju piha zahodni veter, pri tleh šibak, v višinah pa močnejši. 
Onesnažen zrak torej veter preko dneva zanaša proti vzhodu. Koncentracije žveplovega dioksida so 
tudi na ta dan pri tleh povsod nizke, koncentracije trdnih delcev pa so pri tleh sicer mnogo nižje kot na 
zimski dan, vendar na nekaterih območjih občine Hrastnik še vedno razmeroma visoke. Praviloma se 
maksimumi koncentracij pojavljajo izven mestnih središč. V višinah so koncentracije žveplovega 
dioksida zaradi emisij TET mnogo višje kot pri tleh. Še višje so v teh zračnih plasteh koncentracije 
trdnih delcev, vendar te onesnažene zračne gmote na obravnavanem območju tudi sedaj ne dosežejo 
tal. 

5.4.2 Izpad filtrov za čiščenje dimnih plinov v podjetju Lafarge cement 

Za poletni in zimski dan smo simulirali izpad filtrov v podjetju Lafarge Cement med 9:00 in 10:00 uro 
dopoldne. Simulirane koncentracije trdnih delcev in žveplovega dioksida v plasti zraka so za izbrane 
ure prikazane na slikah P2-9 – P2-12. Animacije so priložene na CD-ju v .gif datotekah, katerih ime se 
prične z »izpad_filtra_«. 

Ob izpadu filtra so koncentracije trdnih delcev tako na zimski kot na poletni dan močno presežene. 
Zaradi zahodnega vetra so posebej prizadeta območja vzhodno od vira, dolina reke Save ter območje 
občine Hrastnik. Na poletni dan (slike P2-11 in P2-12) se onesnaženje hitro razredči in koncentracije v 
1 uri izrazito padejo. Na zimski dan pa je vpliv izpada filtra na območju Zasavja čutiti nekaj ur, v 
zgodnjih popoldanskih urah pa šibki vetrovi onesnažene zračne mase že odnesejo proti vzhodu 
oziroma severu. Na koncentracije žveplovega dioksida v plasti zraka pri tleh izpadi filtrov v podjetju 
Lafarge Cement nimajo opaznega vpliva. 
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Simulacija izpada filtrov, zimski dan 

pred izpadom eno uro po izpadu 

 

pet ur po izpadu sedem ur po izpadu 

 

 
Slika 5.18: Simulacija vpliva enournega izpada filtrov v podjetju Lafarge Cement, ter vpliva izpada 
na koncentracijo PM10  [µµµµg/m3] v plasti zraka pri tleh na tipičen zimski dan. 

 

5.4.3 Ukrep 1: Odžvepljevalna naprava v Termoelektrarni Trbovlje 

Pri tleh tako na poletni kot na zimski dan vpliva TET na koncentracije trdnih delcev in žveplovega 
dioksida ni čutiti, se pa zato z uvedbo ukrepa 1 izrazito zmanjša onesnaženost zraka v višjih plasteh. 
Seveda bi bila v dneh, ko dim iz dimnika TET doseže tla, onesnaženost zraka zaradi ukrepa 1 bistveno 
manjša tudi v prizemni plasti zraka. 



KONČNO POROČILO 

 
DELEŽ VELIKIH NEPREMIČNIH VIROV EMISIJ PRI OBREMENJEVANJU ZRAKA  

TER NJIHOV VPLIV NA KAKOVOST ZRAKA V ZASAVJU 
 

95 

Simulirane koncentracije trdnih delcev in žveplovega dioksida na višini dima iz dimnika TET so za 
izbrane ure prikazane na slikah P2-13 – P2-16. Animacije so priložene na CD-ju v .gif datotekah, 
katerih ime se prične z »ukrep1_«. 

Iz simulacij je razvidno občutno zmanjšanje koncentracij PM10 in SO2, tako na zimski kot tudi poletni 
dan. 

Ukrep 1: Odžvepljevalna naprava TET, zimski dan 

 

 

 

 

Slika 5.19: Ukrep 1: Odžvepljevalna naprava TET: Simulacija zmanjšanja koncentracije PM10 in SO2 
[µµµµg/m3] v plasti zraka v višini dimnika TET, na zimski dan (1.17.2005) 
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Ukrep 1: Odžvepljevalna naprava TET, poletni dan 

 

 

 

 

Slika 5.20: Ukrep 1: Odžvepljevalna naprava TET: Simulacija zmanjšanja koncentracije PM10 in SO2 
[µµµµg/m3] v plasti zraka v višini dimnika TET, na poletni dan (28.7.2005) 

5.4.4 Ukrep 2 + 3: Odžvepljevalna naprava v podjetju Lafarge cement in znižanje emisij 
trdnih delcev zaradi odprave izpadov filtrov za čiščenje dimnih plinov v podjetju 
Lafarge cement  

Odprava izpadov filtrov znatno pripomore k zmanjšanju koncentracij trdnih delcev v zraku tako v 
poletnem kot zimskem dnevu. Na zimski dan so sicer kljub ukrepoma koncentracije trdnih delcev v 
zraku pri tleh na račun podjetja Lafarge Cement in ostalih emisij še vedno visoke, primerjava s 
simulacijo sedanjega stanja (ukrep 0) pokaže, da je območje najvišjih koncentracij sedaj prostorsko 
nekoliko manjše. Odžvepljevalna naprava pa občutno vpliva na znižanje koncentracij žveplovega 
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dioksida v plasti zraka pri tleh. Koncentracije žveplovega dioksida postanejo po uvedbi ukrepov 2 in 3 
pri tleh praktično zanemarljive.  

Simulirane koncentracije trdnih delcev in žveplovega dioksida pri tleh za izbrane ure prikazane na 
slikah P2.17 – P2.20. Animacije so priložene na CD-ju v .gif datotekah, katerih ime se prične z 
»ukrep2_«. 

Ukrep 2: Odžvepljevalna naprava Lafarge cement, zimski dan 

 

 

 

 

Slika 5.21: Ukrep 2: Odžvepljevalna naprava Lafarge: Simulacija zmanjšanja koncentracije PM10 in 
SO2 [µµµµg/m

3] v plasti zraka pri tleh, na zimski dan (1.17.2005) 
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Ukrep 2: Odžvepljevalna naprava Lafarge cement, poletni dan 

 

 

 

 

Slika 5.22: Ukrep 2: Odžvepljevalna naprava Lafarge: Simulacija zmanjšanja koncentracije PM10 in 
SO2 [µµµµg/m

3] v plasti zraka pri tleh, na poletni dan (28.7.2005) 

 

5.4.5 Ukrep 4: Vpliv priključitve gospodinjstev v mestih na vročevodna omrežja 

Ukrep 4 je smiselno analizirati le za zimski. Zaradi prerazporeditve emisij so območja najvišjih 
koncentracij trdnih delcev sedaj nekoliko premaknjena v primerjavi z izhodiščnim stanjem - Ukrepom 
2+3. Emisije trdnih delcev so namreč sedaj večje iz Sektorja pretvornikov energije, zaradi predvidene 
nadaljnje uporabe lesne biomase kot goriva v podjetju KOP Zagorje. Gledano v celoti, zaradi ukrepa 4 
ne pride do izboljšanja kvalitete zraka z vidika trdnih delcev (PM10) – nasprotno, nekatera območja so 
cedaj celo bolj obremenjena.  
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Opazno močnejše jedro višjih imisijskih koncentracij z izvorom v centru Zagorja (glej Slika 
5.22, zgoraj desno). Zaradi višjih lokalnih koncentracij ima izvor emisij tudi širši vpliv na 
območje celotnega Zasavja. Pri tem moramo poudariti, da je simulacija narejena za dan z 
močno inverzijo, zaradi česar rezultatov na Sliki 5.22 ne moremo posplošiti na celotno 
leto. Iz Slike 5.22 je tudi razvidno, da v času inverzij povečanje emisij na lokaciji KOP 
Zagorje poveča koncentracijo PM10 na širšem območju Zasavja. 

Sled temu bi bilo za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka nujno omejiti izpuste TD iz KOP 
Zagorje. 

Že sicer nizke koncentracije žveplovega dioksida pri tleh so po uvedbi ukrepa 4 še za spoznanje nižje. 

  

Ukrep 4: Vpliv priključitve gospodinjstev v mestih na vročevodna omrežja, zimski dan 

 

 

 

 

Slika 5.23: Ukrep 4: Vpliv priključitve gospodinjstev v mestih na vročevodna omrežja. Simulacija 
zmanjšanja koncentracije PM10 in SO2 [µµµµg/m

3] v plasti zraka pri tleh, na zimski dan (1.17.2005) 
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Simulirane koncentracije trdnih delcev in žveplovega dioksida pri tleh za izbrane ure prikazane na 
slikah P2.21 – P2.22. Animacije so priložene na CD-ju v .gif datotekah, katerih ime se prične z 
»ukrep4_«. 

5.4.6 Ukrep 5: Zamenjava obstoječe premogove tehnologije v okviru TET z plinsko 
parnim postrojenjem 

Koncentracije trdnih delcev postanejo po uvedbi ukrepa 5 na višini dima iz dimnika TET tako nizke, da 
jih v skali, ki jo uporabljamo za prikazovanje koncentracij, praktično ni razločiti (pod 10 µg/m3), saj so 
posledica samo še urjenja sekundarnega tekočega goriva. Emisije SO2 pa z uvedbo tega ukrepa 
praktično izginejo.   

Ukrep 5: Plinsko parno postrojenje na lokaciji Termoelektrarne Trbovlje, zimski dan 

 

 

 

 
Slika 5.24: Ukrep 5: Zamenjava obstoječe premogove tehnologije v okviru TET s plinsko parnim 
postrojenjem. Simulacija zmanjšanja koncentracije PM10 in SO2 [µµµµg/m

3] v plasti zraka v višini 
dimnika TET, na zimski dan (1.17.2005) 
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Simulirane koncentracije trdnih delcev in žveplovega dioksida pri tleh so za izbrane ure prikazane na 
slikah P2.23 – P2.26. Animacije so priložene na CD-ju v .gif datotekah, katerih ime se prične z 
»ukrep5_«. 

 

Ukrep 5: Plinsko parno postrojenje na lokaciji Termoelektrarne Trbovlje, poletni dan 

 

 

 

 

Slika 5.25: Ukrep 5: Zamenjava obstoječe premogove tehnologije v okviru TET z plinsko parnim 
postrojenjem. Simulacija zmanjšanja koncentracije PM10 in SO2 [µµµµg/m

3] v plasti zraka v višini 
dimnika TET, na poletni dan (28.7.2005) 

5.4.7 Ukrep 6: Ukrepi na področju prometa 

Vpliv spremenjene prometne politike smo simulirali le za zimski dan. Na skupne koncentracije trdnih 
delcev, zaradi velikih emisij drugih sektorjev, ta ukrep nima opaznega vpliva. Koncentracije žveplovega 
dioksida v zunanjem zraku pa bi bile v primeru izvedbe ukrepa 6 še nekoliko nekoliko nižje. 
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Simulirane koncentracije trdnih delcev in žveplovega dioksida pri tleh za izbrane ure prikazane na 
slikah P2.27 – P2.28. Animacije so priložene na CD-ju v .gif datotekah, katerih ime se prične z 
»ukrep6_«. 

Ukrep 6: Zmanjšanje emisij iz prometa na polovico izhodiščnih 

Zimski dan 

 

 

 

 

Slika 5.26: Ukrep 6: Zmanjšanje emisij iz prometa na polovico. Simulacija zmanjšanja koncentracije 
PM10 in SO2 [µµµµg/m

3] v plasti zraka pri tleh, na zimski dan (1.17.2005) 
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6 SPECIFIČNE EMISIJE ŠKODLJIVIH SNOVI V ZASAVJU 

Kakšna je dejanska obremenjenost Zasavja, pokaže šele primerjava rezultatov analize emisij v Zasavju 
s specifičnimi indikatorji, ki so merodajni tudi za R Slovenijo in Evropo. V nadaljevanju bomo uporabili 
dva specifična indikatorja, in sicer: 

• specifično emisijo obravnavanega onesnaževala na prebivalca [kg/preb.], ki sicer ni najbolj 
primeren faktor za oceno obremenjenosti območja, ker je odvisen od gostote poseljenosti 
področja ter 

• specifično emisijo obravnavanega onesnaževala na km2 [t/km2], ki nam načeloma pokaže 
dejansko obremenjenost okolja. 

Za določitev specifičnih emisij potrebujemo podatke o številu prebivalcev in površini prostora, ki ga 
medsebojno primerjamo. Za Zasavje in R Slovenijo so podatki podani v Tabeli 6.1.  

Tabela 6.1: Število prebivalcev po posameznih občinah (vir: Statistični letopis, SURS) 

Občina 1995 2000 2004 2005 2008 2012 

Zagorje ob Savi 17.158 17.174 17.206 17.086 17.067 16.794 

Trbovlje 18.465 18.274 18.166 17.950 18.248 18.129 

Hrastnik 10.428 10.426 10.405 10.432 10.481 10.446 

ZASAVJE SKUPAJ 46.051 45.874 45.777 45.468 45.796 45.369 

Slovenija 1.995.718 1.996.773 1.997.004 2.001.114 1.998.046 1.995.324 

 

 

Površine občin so naslednje: 

• Zagorje ob Savi: 147,1 km2 

• Trbovlje:  58,0 km2 

• Hrastnik:  58,6 km2  

Površina R Slovenije je  20.256 km2. 

 

Osnova za izračun specifičnih faktorjev so količine emisij polutantov na določenem področju (občina, 
država). Poleg emisij za pretekla leta smo dodali tudi oceno predvidenih emisij v Zasavju in Sloveniji v 
letih 2008 in 2012, ob izvajanju obravnavanih ukrepov. V primeru R Slovenije so podatki povzeti iz 
sprejetega Operativnega programa doseganja nacionalnih zgornjih mej onesnaževal zunanjega zraka 
[30]. 
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Tabela 6.2: Primerjava predvidenih emisij škodljivih snovi v obdobju od 1995 do 2012. 

  1995 2000 2004 2005 2008 2012 

Zasavje             

SO2 [t] 28.407 32.334 34.068 23.557 4.057 2.039 

NOx [t] 2.302 2.679 3.678 3.502 3.501 2.412 

Trdi delci [t] 1.477 540 564 572 247 169 

R Slovenija             

SO2 [t] 124.730 98.740 54.120 54.330 35.660 15.040 

NOx [t] 68.500 59.300 57.500 53.400 50.850 47.030 

Trdi delci [t] 18.875 19.847 19.739 21.682 19.467 18.856 

 

Iz Tabele 6.3, ki prikazuje skupne emisije v Zasavju in v R Sloveniji lahko določimo deleže, ki jih 
predstavljajo emisije v Zasavju. 

Tabela 6.3: Delež Zasavja v skupnih emisijah R Slovenije v obdobju od 1995 do 2012. 

Zasavje 1995 2000 2004 2005 2008 2012 

SO2 22,8% 32,7% 62,9% 43,4% 11,4% 13,6% 

NOx 3,4% 4,5% 6,4% 6,6% 6,9% 5,1% 

Trdi delci 7,8% 2,7% 2,9% 2,6% 1,3% 0,9% 

 

Iz analize deleža emisij Zasavja v sklopu emisij Republike Slovenije lahko opazimo, da se je v Zasavju 
v letu 1995 proizvedlo 22,8% vseh emisij SO2 v Sloveniji, medtem ko je bil delež leta 2005 celo 43,4%. 
Deleži emisij ostalih plinov so nižji, NOx so predstavljali leta 2005 6,6% emisij na področju Slovenije, 
TD pa 2,6%. Za leto 2008 predvidevamo, da se bodo deleži SO2 in trdnih delcev zmanjšali, medtem ko 
se bo do leta 2012 delež emisij SO2 posledično povečal, zaradi prenehanja obratovanja blokov 1-3 v 
Termoelektrarni Šoštanj. 

Izračun specifičnih faktorjev emisij na prebivalca Zasavja pokaže na nadpovprečno obremenjenost 
prebivalstva z emisijami SO2 in NOx in v obravnavanem obdobju 1995-2005 tudi z emisijami TD. Kljub 
izvajanju vseh analiziranih ukrepov ,bo prebivalec Zasavja leta 2012 v povprečju še vedno bolj 
obremenjen z emisijami SO2 in NOx kot povprečen prebivalec R Slovenije. 
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Tabela 6.4: Specifične emisije škodljivih snovi (kg/prebivalca) v obdobju med 1995 in 2012. 

  1995 2000 2004 2005 2008 2012 

Zasavje             

SO2 [kg/preb.] 616,9 704,8 744,2 518,1 88,6 44,9 

NOx [kg/preb.] 50,0 58,4 80,3 77,0 76,5 53,2 

Trdi delci [kg/preb.] 32,1 11,8 12,3 12,6 5,4 3,7 

R Slovenija             

SO2 [kg/preb.] 62,5 49,4 27,1 27,1 17,8 7,5 

NOx [kg/preb.] 34,3 29,7 28,8 26,7 25,4 23,6 

Trdi delci [kg/preb.] 9,5 9,9 9,9 10,8 9,7 9,5 

  

Če primerjamo specifične emisije obravnavanih onesnaževal na prebivalca v Zasavju in R Sloveniji 
(Slika 6.1), opazimo občutno razliko pri obremenjenosti z SO2, saj je bil povprečni prebivalec R 
Slovenije predvsem v obravnavanem obdobju 10 do 20x manj obremenjen kot prebivalec Zasavja. Ob 
izvajanju obravnavanih ukrepov se razlika bistveno zmanjša. Kljub vsem obravnavanim ukrepom, v 
Zasavju še ne moremo doseči slovenskega ali evropskega povprečja (za leto 2000) [31]. Osnovni 
razlog je predvsem v lokaciji TET, ki predstavlja eno izmed osnovnih podpornih točk slovenskega 
elektroenergetskega sistema. 
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Slika 6.1: Specifična emisija SO2 [kg/prebivalca] v Zasavju in v R Sloveniji, v obdobju 1995 in 2012. 
Za primerjavo je dodana specifična emisija SO2 za področje držav EU15 (leto 2000). 

Manjša razlika med obremenjenostjo prebivalca v Zasavju in v R Sloveniji je v primeru NOx, še manjša 
pa v primeru trdnih delcev. Iz emisij SO2 in NOx na območju R Slovenije je razvidno, da Slovenija ima 
operativni program zmanjševanja teh emisij, zaradi česar se količine z leti zmanjšujejo. Pri emisijah 
NOx bo opazno zmanjšanje doseženo šele z morebitno zamenjavo obstoječe elektrarne s plinsko parno 
v okviru TET. 
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Pri obremenjenosti s trdnimi delci bo prebivalec Zasavja v letu 2008 celo podpovprečno obremenjen. 
Razlog je v že izvedenih ukrepih odžvepljevanja v okviru TET in Lafarge cement, ker so se istočasno z 
znižanjem emisij SO2, občutno znižale tudi emisije trdnih delcev. 
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Slika 6.2: Specifična emisija NOx [kg/prebivalca] v Zasavju in v R Sloveniji, med leti 1995 in 2012. 
Za primerjavo je dodana specifična emisija SO2 za področje držav EU15 (leto 2000). 
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Slika 6.3: Specifična emisija TD [kg/prebivalca] v Zasavju in v R Sloveniji, med leti 1995 in 2012.  
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Emisije trdnih delcev se bodo ob upoštevanju obravnavanih ukrepov v Zasavju po letu 2007 znižale na 
nivo, ki je nižji od slovenskega povprečja, vendar to še ne pomeni da ob značilnih meteroloških pogojih 
(npr. zimska temperaturna inverzija) ne more priti do preseganj mejnih imisijskih vrednosti za TD. 

 

Obremenjenost okolja je moč primerjati z drugimi območji tudi z analizo specifičnih emisij na površino 
[t/km2]. Izračun pokaže na občutno višje emisije na področju Zasavja, kot v primeru povprečja R 
Slovenije. Razlika se zmanjša ob upoštevanju predvidenih ukrepov. 

Ker površina Zasavja znaša le okoli 1,3% površine R Slovenije, na področju pa se nahaja 
Termoelektrarna Trbovlje in energetsko intenzivna industrija (proizvodnja apna in cementa), so 
specifične emisije na enoto površine za Zasavje občutno višje od slovenskega povprečja. 

 

Tabela 6.5: Specifične emisije škodljivih snovi (t/km2) v obdobju 1995 in 2012. 

  1995 2000 2004 2005 2008 2012 

Zasavje             

SO2 [t/km
2] 107,8 122,7 129,3 89,4 15,4 7,7 

NOx [t/km
2] 8,7 10,2 14,0 13,3 13,3 9,2 

Trdi delci [t/km2] 5,6 2,1 2,1 2,2 0,9 0,6 

R Slovenija             

SO2 [t/km
2] 6,2 4,9 2,7 2,7 1,8 0,7 

NOx [t/km
2] 3,4 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 

Trdi delci [t/km2] 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 
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Slika 6.4: Specifične emisije SO2 (t/km
2) v Zasavju in R Sloveniji, v obdobju med 1995 in 2012. Za 

primerjavo je dodana specifična emisija SO2 za področje držav EU15 (leto 2000). 
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Slika 6.5: Specifične emisije NOx [t/km
2] v Zasavju in R Sloveniji, med leti 1995 in 2012. Za 

primerjavo je dodana specifična emisija SO2 za področje držav EU15 (leto 2000). 
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Slika 6.6: Specifične emisije TD [t/km2] v Zasavju in R Sloveniji, v obdobju 1995-2012. 

Iz rezultatov primerjalne analize lahko ugotovimo, da je v letu 2005 enota površine v Zasavju za 33,3 
krat bolj obremenjena z emisijami SO2 od povprečne obremenjenosti površine R Slovenije. Tudi pri  
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emisiji NOx je stanje nedvomno zaskrbljujoče (za faktor 5,3 krat več emisij NOx na enoto), medtem ko 
je emisija trdnih delcev približno 2,0-krat večja v Zasavju kot v primeru R Slovenije. Z izgradnjo 
odžvepljevalnih naprav v Termoelektrarni Trbovlje in Lafarge cement, se bodo emisije SO2 sicer 
občutno znižale, posledično tudi obremenjenost enote površine v Zasavju. Kljub temu bo v letu 2008 
Zasavje, brez dodatnih ukrepov, še vedno 8,7 krat bolj obremenjeno z emisijami SO2 od povprečja R 
Slovenije. 

 

Tabela 6.6: Razmerje obremenjenosti površine Zasavja [t/t] v primerjavi z R Slovenijo v 
obdobju 1995-2012. 

  1995 2000 2004 2005 2008 2012 

SO2 17,5 25,2 48,4 33,3 8,7 10,4 

NOx 2,6 3,5 4,9 5,0 5,3 3,9 

Trdi delci 6,0 2,1 2,2 2,0 1,0 0,7 
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7 ZAKLJUČEK 

 

V okviru naloge, katere bistven namen je bila natančnejša določitev deleža velikih nepremičnih virov 
emisij pri obremenjevanju zraka v Zasavju, smo pripravili analizo rabe primarnih goriv ter količine 
emisij po posameznih sektorjih, kjer se goriva uporabljajo za energetsko rabo. Zbrani podatki, ki smo 
jih geolocirali, so bili prikazani tako preko kart emisij SO2, NOx in TD v rastru 250m X 250m kot tudi 
dinamično, v okviru simulacij gibanja emisij za izbran zimski in poletni dan v letu 2005.  

Trenutno večino emisij v sektorju Pretvorniki ter večinski delež v skupnih emisijah v Zasavju proizvaja 
podjetje Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.. Ker gre za eno izmed osnovnih podpornih točk 
slovenskega elektorenergetskega sistema R Slovenije, ni pričakovati, da bi na lokaciji prenehali 
proizvajati električno energijo. Izjemno zmanjšanje emisij SO2 in TD so na lokaciji termoelektrarne 
dosegli s postavitvijo odžvepljevalne naprave, katere vpliv na kakovost zraka smo tudi dinamično 
simulirali. Nadaljnja možnost za zmanjšanje emisij na tej mikrolokaciji je postavitev nadomestne 
plinsko-parne elektrarne, ki bi občutno doprinesla k zmanjšanju emisij obravnavanih polutantov v 
Zasavju. 

Podjetje Lafarge cement d.d. predstavlja največji vir emisij v sektorju Industrija. Postavitev 
odžvepljevalne smo obravnavali med ukrepi za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. Analiza je 
pokazala pričakovano zmanjšanje emisij na nivo, ki je ekvivalenten vrednostim drugih sektorjev. Iz 
preliminarnih meritev na lokaciji lahko zaključimo, da je naprava ustrezno dimenzionirana, ter da ni 
več bojazni za večje število preseganj mejnih urnih in dnevnih vrednosti. Kljub manjšim emisijam, pa 
so na lokaciji lahko potencialni problem emisije NOx. V primeru dodatnega zaostrovanja okoljskih 
zahtev, lahko za rešitev prej omenjenega problema v prihodnosti pričakujemo tudi postavitev dodatne 
deNOx naprave. 

V sektorju Pretvorniki je potrebno opozoriti tudi na pomen emisij TD na lokaciji podjetja KOP 
Zagorje, ki lahko ob neugodnih meteoroloških pogojih bistveno prispevajo k preseganju dnevnih 
mejnih imisijskih vrednosti v Zagorju. Zato bi bilo v izogib prekomernemu onesnaževanju s TD na tej 
mikrolokaciji (v primeru izvedbe Ukrepa 4) potrebno razmisliti o upravljavskih (prenehanje kurjenja 
lesne biomase ob neugodnih meteoroloških pogojih) in morebiti tudi o dodatnih tehnoloških ukrepih 
(npr. dodatno filtriranje dimnih plinov). Problem na tej lokaciji se pojavlja predvsem v času inverzij, kar 
ima za posledico, da dimni plini ne prehajajo v zgornje sloje atmosfere, kar je razvidno tudi iz 
dinamične analize tega ukrepa. 

Lafarge cement d.d. prav tako predstavlja večinski delež emisij v sektorju Industrija, v skupnih 
emisijah pa predstavlja velik delež predvsem pri emisiji SO2 in NOx v Zasavju. Postavitev 
odžvepljevalne naprave bo doprinesla k stabilnejšim emisijam in k zmanjšanju emisij SO2 in TD. 
Predvsem je pomembno, da se bodo s postavitvijo odžvepljevalne naprave zmanjšali prekomerni 
izpusti TD v ozračje, saj je odžvepljevalna naprava projektirana na koncentracije TD, do katerih lahko 
pride ob morebitnih izpadih elektrofiltra. S tem se bodo predvidoma emisije obravnavanih onesnaževal 
zmanjšale pod zakonodajno dovoljeno vrednost.  

Sektor Promet sicer predstavlja manjši delež emisij SO2 in TD, vendar pa je visok delež NOx. Iz kart 
emisij NOx je razviden velik vpliv avtocestnega odseka Blagovica – Vransko, ki je lociran v bližnjih 
sosednjih občinah. Prav tako lahko s kart razberemo prekomerno obremenjenost centrov občin 
Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik z dušikovimi oksidi (ti kasneje reagirajo z drugimi polutanti v 
ozračju) in s TD. Za lažjo dinamično simulacijo ukrepa prometne politike smo predpostavili razpolovitev 
emisij iz tega sektorja, kot posledico pričakovanih/zahtevanih bodočih okoljskih karakteristik osebnih 
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motornih vozil. Kot je razvidno iz analize ukrepa, v bistvu ni za pričakovati bistvenega izboljšanja zraka 
glede SO2 in TD, kar je posledica manjšega deleža teh emisij v okviru skupnih emisij, ter tudi 
drugačnega načina izpusta (vozila: pri tleh - horizontano, dimniki: vertikalno navzgor, na višini vsaj 
6m). 

Dodatne analize, ki so bile izvedene v okviru Delovne skupine za izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju 
so pokazale tudi visoke vrednosti benzena na merilnem mestu Zagorje (lokacija državne merilne mreže 
– ARSO). Dodatna analiza PAH snovi ni pokazala na njihovo prisotnost, ker so bile izmerjene količine 
manjše od spodnje meje zaznavanja merilnega sistema. 

Sektor Široka raba predstavlja dokaj enakomerno obremenitev Zasavja z emisijami. Večji vpliv ima 
sektor v strnjenih naseljih, predvsem v predelih, kjer se za ogrevanje uporablja les ali ekstra lahko 
kurilno olje. 

Po analizi emisij po vseh sektorjih rabe goriv, Pretvorniki, Industrija, Promet in Široka raba, ter 
primerjave rezultatov z rezultati, ki so izračunani na podlagi javno dostopnih podatkov o emisijah, 
lahko zaključimo, da je Zasavje v povprečju bolj obremenjeno z emisijami SO2, NOx in TD, kot R 
Slovenija ali Evropa. 

Za vpogled v možnosti za izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju je bil pripravljen nabor nekaterih 
ključnih Ukrepov, ki že prispevajo ali bodo prispevali k zmanjšanju obremenjenosti tega področja. 
Ukrepi, ki obsegajo postavitev odžvepljevalnih naprav v Termoelektrarni Trbovlje in Lafarge cement, 
postavitev nadomestnega plinsko-parnega postrojenja na lokaciji TET, večji obseg priklopa objektov na 
področju naselij Zagorje, Trbovlje, Hrastnik na daljinska omrežja, ter tudi pregled možnosti zmanjšanja 
emisij iz sektorja Promet, so ustrezno predstavljeni, njihovi učinki pa ocenjeni. Prav tako smo jih 
časovno razporedili do leta 2012, ter s tem določili morebiten potek zmanjševanja obremenjenosti 
okolja v Zasavju z emisijami obravnavanih onesnaževal.  

 

Analizo vpliva predvidenih ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju smo preverili tudi s 
simulacijo gibanja količin emisij. Za simulacijo smo namenoma izbrali dni z izrazito inverzijo, da 
smo lahko z večjo natančnostjo preverili vpliv lokalnih virov na okolje v Zasavju. 

Na kvaliteto zraka v Zasavju poleg prekomernih emisij močno vplivajo tudi klimatske značilnosti, ki jih 
pogojuje izjemno razgiban relief. V dolinah in kotlinah prevladujejo šibki vetrovi, skoraj reden 
spremljevalec šibkih vetrov in brezvetrja pa so temperaturne inverzije. Temperaturne inverzije imajo 
velik vpliv na razširjanje polutantov v zraku. Škodljive snovi se v primeru inverzije zadržujejo pri tleh, 
koncentracije snovi pa lahko presegajo dovoljene mejne vrednosti emisij tudi preko celega dneva. 
Kakšen vpliv ima temperaturna inverzija na koncentracije v plasti zraka pri tleh, je odvisno od lege 
virov onesnaženja ter od tega, kje (na katerih višinah) nastane temperaturna inverzija in kaj se s 
temperaturno inverzijo dogaja preko dneva.  

Preden interpretiramo rezultate simulacij ukrepov, naj poudarimo, da so bile simulacije narejene na 
širšem območju Zasavja, katerega horizontalna ločljivost je bila 1 km. Takšna ločljivost je za tako 
razgiban relief, kot ga srečamo na območju Zasavja, preslaba da bi lahko na osnovi rezultatov 
simulacij zanesljivo določili mikrolokacije najbolj onesnaženih območij. Obenem pa je ločljivost 1 km 
dovolj dobra, da v njej razločimo glavne reliefne značilnosti Zasavja, ki pogojujejo med drugim tudi 
nastanku inverzije, in glavne značilnosti vetrovnega polja. To pa je za simuliranje vpliva ukrepov na 
kvaliteto zraka dovolj. Od prisotnosti temperaturne inverzije in značilnosti vetrovnega polja je namreč 
odvisno, do katere stopnje onesnaženja bo ob danih emisijah prišlo.  



KONČNO POROČILO 

 
DELEŽ VELIKIH NEPREMIČNIH VIROV EMISIJ PRI OBREMENJEVANJU ZRAKA  

TER NJIHOV VPLIV NA KAKOVOST ZRAKA V ZASAVJU 
 

112 

Pri tem moramo poudariti, da smo v okviru naloge analizirali le emisije treh polutantov, med katerimi 
ni bilo CO2, CO, CH4, nmVOC, benzen-a, toluen-a, ksilena, ostalih VOC ter težkih kovin, ki so prav tako 
pomembni za dogajanje v ozračju. Zaradi nepoznavanja količin drugih polutantov v ozračju, ki so 
potrebni da model pravilno simulira kemične procese v ozračju (kemija dušikovih oksidov, nastanek 
ozona, ipd.), simulacije emisij dušikovih oksidov nismo mogli izvesti. 

 

Simulacije zimskega dne, ločeno po sektorjih, so pokazale, da so tega dne k prekomerni 
onesnaženosti zraka pri tleh s trdnimi delci prispevale emisije iz vseh sektorjev. Še najmanjši je bil 
za plast zraka pri tleh prispevek Pretvornikov energije, saj emisije Termoelektrarne Trbovlje 
zaradi stabilne stratifikacije ozračja niso dosegle tal. Pri žveplovem dioksidu je slika drugačna. Daleč 
največji je v koncentraciji žveplovega dioksida v plasti zraka pri tleh prispevek Industrije. 
Za posamezne ukrepe so bile narejene simulacije tudi za poletni dan. Največja razlika v razmerjih, ki 
jih doprinesejo posamezni sektorji k onesnaženosti zraka pri tleh glede na zimski dan, pa bi bila 
predvidoma pri Široki rabi, saj poleti ne ogrevamo stanovanj.  

Na osnovi simulacij dveh dni torej ne moremo z gotovostjo trditi kako pogosto bi prišlo do preseganj 
na letnem nivoju v primeru, da bi se izvedel kateri od ukrepov. Lahko pa iz rezultatov simulacij za 
izbrana dva dni ocenimo, kakšen vpliv bi imel posamezen ukrep na kvaliteto zraka ob podobnih 
vremenskih razmerah.  

Kot izhodiščno stanje smo določili rezultate simulacij podatkov, določenih na podlagi letnih emisij v 
Zasavju, sistematično faktoriranih za izbran zimski in poletni dan. Izhodiščna onesnaženost zraka s 
trdnimi delci se je izkazala za zelo visoko, še poudarjeno to velja za zimski dan. Koncentracije 
žveplovega dioksida na izbrana dneva niso bile posebno problematične.  

Ukrep 1 (odžvepljevalna naprava v TET) na koncentracije v plasti zraka pri tleh na območju Zasavja 
nima vpliva, saj dim iz dimnika TET na tem območju te dni ne doseže tal. Dejstvo pa je, da 
simulacije pokažejo, da so koncentracije PM10 in SO2 v višjih plasteh ozračja po uvedbi 
ukrepa 1 bistveno nižje. Posledično bi bila seveda tudi prizadetost območij znotraj Zasavja, ki jih ob 
določenih vremenskih situacijah dim iz dimnika TET doseže, bistveno manjša.  

Ukrep 2+3 (odžvepljevalna naprava v podjetju Lafarge cement ter znižanje emisij trdnih 
delcev zaradi izpadov filtrov) ima opazen vpliv na koncentracije pri tleh na nekaterih 
področjih znotraj Zasavja, ki jih je na izbrana dneva doseglo onesnaženje iz podjetja Lafarge 
cement. Poudariti pa moramo, da so kljub ukrepu 2+3 na zimski dan koncentracije trdnih 
delcev v zraku pri tleh na nekaterih območjih v Zasavju še vedno občutno previsoke.  

Za izboljšanje kvalitete zraka na celotnem območju Zasavja na vremensko podoben zimski dan, bi bilo 
potrebno zmanjšati tudi emisije iz ostalih sektorjev. Pri tem moramo poudariti, pri čemer z uvedbo 
ukrepa 4 (priključitev gospodinjstev na vročevodna omrežja) do opaznega izboljšanja, brez 
dodatnih ukrepov za zmanjšanje emisij trdnih delcev na lokaciji KOP Zagorje, ne bi prišlo. 
Razlog je v tem, da bi se sedaj emisije trdnih delcev drugače prerazporedile, v skupnem seštevku pa 
se ne bi bistveno zmanjšale. Povečale bi se emisije trdnih delcev sektorja pretvornikov energije (TET, 
Komunala Trbovlje, Toplarna Hrastnik in KOP Zagorje). Z ukrepom 4 torej ne pride do bistvenega 
izboljšanja kvalitete zraka z vidika trdnih delcev, pač pa le do spremembe mikrolokacij bolj oziroma 
manj obremenjenih območij znotraj Zasavja. Sled temu je potrebno omejiti emisije trdnih delcev tudi 
na lokaciji KOP Zagorje.  

Ukrep 5 (plinsko-parno postrojenje na lokaciji TET) bistveno zmanjša emisije TET, tako da postanejo 
koncentracije tako delcev kot žveplovega dioksida v dimnih plinih TET, v primerjavi s sedanjimi, 
praktično zanemarljive.  
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Uvedba ukrepa 6 (zmanjšanje specifičnih emisij osebnih motornih vozil) pa zaradi velikostnih redov 
ostalih virov emisij na skupne koncentracije delcev nima pomembnejšega vpliva, kar pa še ne pomeni, 
da za zagotavljanje kakovosti zunanjega zraka, pri vremensko neugodnih situacijah, ne bi  bil 
potreben.  

 

Z realizacijo obravnavanih ukrepov bi lahko koncentracije trdnih delcev v plasti zraka pri tleh, tudi na 
vremensko neugoden zimski dan, znatno znižali. K izboljšanju kakovosti zaraka pri tleh pomembno 
prispeva ukrep 2+3 podjetja Lafarge Cement. Da bi bile imisijske koncentracije znatno nižje povsod po 
Zasavju, pa bi bilo treba dodatno zmanjšati tudi emisije ostale industrije, široke rabe, pa tudi 
pretvornikov energije, predvsem emisije v podjetju KOP Zagorje. Nekoliko ugodnejša je situacija na 
poletni dan, kjer so bile že izhodiščne koncentracije nižje. Na ta dan se že z ukrepom 2+3 podjetja 
Lafarge cement opazno zmanjšajo, tako da ostanejo koncentracije trdnih delcev v plasti zraka pri tleh 
praktično povsod po Zasavju pod dovoljenimi.  

Z vidika spremljanja obremenjenosti okolja menimo, da bi bilo potrebno v prihodnje v Zasavju 
sistematično spremljanje stanja emisij izbranih onesnaževal na letnem nivoju, kar nam vzpostavljena 
geoinformacijska baza in model širjenja polutantov iz različnih virov tudi omogočata.  
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