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Uvod

• Namen študije je bila izdelava obširne tehnične, okoljske in ekonomske primerjalne analize uvajanja 

zemeljskega plina kot energenta pri oskrbi stavbe s toplotno in hladilno energijo.

• Analiza je bila izdelana na osnovi rezultatov numeričnega modeliranja toplotnega odziva stavbe in 

strojnih stavbnih inštalacij.

• Upoštevali smo različne tipe stavb z različno rabo energije za ogrevanje stavbe.

• Upoštevali smo rabo energije za ogrevanje ter hlajenje stavb in pripravo sanitarne vode (STV).

• Vključili smo različne generatorje toplote in hladu.

• Upoštevali smo različne energente.

• Ekonomska analiza temelji na 20 letni dobi obratovanja generatorja in ob upoštevanju vseh stroškov 

za delovanje obravnavanih sistemov.



Stavba

• Izhodišče pri definiranju toplotnega ovoja stavbe, je raba toplotne energije za ogrevanje stavbe 

(energijski razred stavbe od G do A2 oz. od 220 kWh/m2a do 10 kWh/m2a)

• Upoštevamo notranje vire toplote, ogrevanje sanitarne vode, zasedenost stavbe, notranje toplotno 

ugodje,  prezračevanje stavbe, itd., katere vrednosti so 

povzete po standardih.

• Ogrevalni sistem: radiatorski, površinski in toplozračni.

• Temperatura vode v ogrevalnem sistem je odvisna od 

temperature okolice - ogrevalna krivulja.

• Prezračevanje stavbe: mehansko z rekuperatorjem

oz. naravno z odpiranjem oken.

• Sanitarna topla voda (STV) se pripravlja v hranilniku za STV.

• Predpostavlja se cirkulacijo STV po stavbi in

in pregrevanje hranilnika STV enkrat tedensko 

zaradi preprečevanja razmnoževanja legionele.
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Stavba

Enostanovanjska (10 enot)                  Večstanovanjska Poslovna

𝐴𝑢𝑝 = 153 𝑚2 𝐴𝑢𝑝 = 1.488 𝑚2 𝐴𝑢𝑝 = 2.725 𝑚2

Bolnišnična                                   Hotelska Izobraževalna

𝐴𝑢𝑝 = 3.562 𝑚2 𝐴𝑢𝑝 = 6.696 𝑚2 𝐴𝑢𝑝 = 5.394 𝑚2



• Toplotna črpalka s plinskim motorjem: Yanmar ECUP 710J (zrak-voda) in TEDOM Polo-100 (voda-voda)

• Absorpcijska plinska toplotna črpalka: Robur GAHP-AR (zrak-voda) in GAHP-WS (voda-voda)

• Električno gnana kompresorska toplotna črpalka: Kronoterm WPL-90-K1 HTT (zrak-voda) 

in WPG-80-1 HTT (voda-voda)

• Kondenzacijski kotel (zemeljski plin in ELKO): Buderus, Unical, … 

• Daljinsko ogrevanje: toplotna podpostaja: Danfoss, ….

• Električno gnana kompresorska hladilna naprava z zračnim hlajenjem: York, Carrier

Generatorji toplote in hladu



Meteorološki podatki

• Meteorološke podatke smo povzeli iz baze TRL 6 krajev po Sloveniji – upoštevali smo le tri 

reprezentivne kraje: Ljubljana, Nova Gorica in Slovenj Gradec. 

• Upoštevamo temperaturo okolice, sončno obsevanje, relativno vlažnost in temperaturo podtalnice.



Rezultati analize – raba končne energije

Energijsko potratna stavba
Τ𝑄𝑁𝐻 𝐴𝑈 = 110 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑙𝑒𝑡𝑜

Energijsko dobro učinkovita stavba
Τ𝑄𝑁𝐻 𝐴𝑈 = 28 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑙𝑒𝑡𝑜



Rezultati analize – letna specifična raba primarne energije

Energent
Faktor pretvorbe 

(kWh/kWh)

Zemeljski plin 1,1

Ekstra lahko kurilno 

olje
1,1

Daljinska toplota* 1,1

Električna energija 2,5

Letno raba primarne energije smo določili na osnovi letne dovedene energije za delovanje generatorja in

faktorja pretvorbe za posamezno vrsto energenta.

Vrednosti faktorja pretvorbe povzamemo  iz Tehnične smernice – Učinkovita raba

*povprečna vrednost sistema brez kogeneracije in s kogeneracijo



Rezultati analize – letna specifična raba primarne energije (kWh/m2leto)

Energijsko potratna stavba Energijsko dobro učinkovita stavba

PTČ-M-VV toplotna črpalka s plinskim motorjem vrste zrak-voda

PTČ-M-VV toplotna črpalka s plinskim motorjem vrste voda-voda

PTČ-A-ZV absorpcijska plinska toplotna črpalka vrste zrak-voda

PTČ-A-VV absorpcijska toplotna črpalka vrsta zraka-voda

K-ZP kond. kotel na zemeljski plin

K-ELKO kond. kotel na kurilno olje

DO daljisko ogrevanje

ETČ-ZV toplotna črpalka z el. gnanim komp. vrste zraka-voda

ETČ-VV toplotna črpalka z el. gnanim komp. vrste voda-voda



Rezultati analize – učinkovitost delovanja sistema

Vendar bolj primerna je razmerje primarne energije – PER (Primary Energy Ratio)

𝑃𝐸𝑅 =
𝑘𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑎

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑎

Učinkovitost delovanja sistema ovrednotimo z razmerjem

𝑘𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑎

𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑎



Rezultati analize – razmerje primarne energije (/)

Energijsko potratna stavba Energijsko dobro učinkovita stavba

PTČ-M-VV toplotna črpalka s plinskim motorjem vrste zrak-voda

PTČ-M-VV toplotna črpalka s plinskim motorjem vrste voda-voda

PTČ-A-ZV absorpcijska plinska toplotna črpalka vrste zrak-voda

PTČ-A-VV absorpcijska toplotna črpalka vrsta zraka-voda

K-ZP kond. kotel na zemeljski plin

K-ELKO kond. kotel na kurilno olje

DO daljisko ogrevanje

ETČ-ZV toplotna črpalka z el. gnanim komp. vrste zraka-voda

ETČ-VV toplotna črpalka z el. gnanim komp. vrste voda-voda



Rezultati analize – letna specifična emisija CO2

Letno emisijo CO2 smo določili na osnovi letne dovedene energije za delovanje generatorja in

specifičnih emisij CO2 za posamezno vrsto energenta.

Vrednosti specifičnih emisij CO2 povzamemo  iz Tehnične smernice – Učinkovita raba

Energent
Specifične emisije 

(kg/kWh)

Zemeljski plin 0,200

Ekstra lahko kurilno 

olje
0,265

Daljinska toplota 0,33

Električna energija 0,53



Rezultati analize – letna specifična emisija CO2 (kg/m2leto)

Energijsko potratna stavba Energijsko dobro učinkovita stavba

PTČ-M-VV toplotna črpalka s plinskim motorjem vrste zrak-voda

PTČ-M-VV toplotna črpalka s plinskim motorjem vrste voda-voda

PTČ-A-ZV absorpcijska plinska toplotna črpalka vrste zrak-voda

PTČ-A-VV absorpcijska toplotna črpalka vrsta zraka-voda

K-ZP kond. kotel na zemeljski plin

K-ELKO kond. kotel na kurilno olje

DO daljisko ogrevanje

ETČ-ZV toplotna črpalka z el. gnanim komp. vrste zraka-voda

ETČ-VV toplotna črpalka z el. gnanim komp. vrste voda-voda



Rezultati analize – delež OVE v dovedeni energij (%) 

Energijsko potratna stavba Energijsko dobro učinkovita stavba

PTČ-M-VV toplotna črpalka s plinskim motorjem vrste zrak-voda

PTČ-M-VV toplotna črpalka s plinskim motorjem vrste voda-voda

PTČ-A-ZV absorpcijska plinska toplotna črpalka vrste zrak-voda

PTČ-A-VV absorpcijska toplotna črpalka vrsta zraka-voda

K-ZP kond. kotel na zemeljski plin

K-ELKO kond. kotel na kurilno olje

DO daljisko ogrevanje

ETČ-ZV toplotna črpalka z el. gnanim komp. vrste zraka-voda

ETČ-VV toplotna črpalka z el. gnanim komp. vrste voda-voda



Rezultati analize – ekonomska analiza, cena energenta

Ceno električne energije in ekstra lahkega kurilnega olja smo določili na osnovi podatkov s strani 

Portala za energetiko Ministrstva za infrastrukturo.

Ceno za zemeljski plin smo določili na osnovi podatkov ponudnikov (omrežnina) ter podatkov s strani 

Portala za energetiko Ministrstva za infrastrukturo (energija).

Ceno za daljinsko toploto smo določili na osnovi podatkov od ponudnikov. 



Rezultati analize – ekonomska analiza; strošek sistema 

Vrsta generatorja
Specifična tržna cena pri 

ogrevanju (€/kW)

Specifična tržna cena 

pri hlajenju (€/kW)

Toplotna črpalka s plinskim 

motorjem

zrak – voda 520 548

voda - voda 417 440 *

Absorpcijska plinska 

toplotna črpalka

zrak - voda 359 803

voda -voda 281 700

Električno gnana 

kompresorska toplotna 

črpalka

zrak - voda 268 295

voda -voda 138 214

Kondenzacijski kotel na zemeljski plin 46 -

Kondenzacijski kotel na ekstra lahko kurilno olje 83 -

Toplotna postaja/podpostaja 35 -

Zračno hlajena kompresorska hladilna naprava - 276

*Ob izkoriščenju odpadne toplote motorja pri toplotni črpalki s plinskim motorjem za ogrevanje

STV se strošek na kW hladilne moči zmanjša v povprečju na 360 €/kW hladilne moči.

Enkratni strošek zagona generatorja znaša med 250 – 500 € in strošek vzdrževanja generatorja med 200 in 

400 €/leto oz. 0,3 €/h pri toplotni črpalki s plinskim motorjem.



Rezultati analize – davek na dodano vrednost

Stopnja DDV (%)

Vrsta stavbe
Investicija v 
generator 

Strošek vzdrževanja 
in zagona

Strošek energenta

Enostanovanjska 9,5 9,5 22

Večstanovanjska 9,5 9,5 22

Poslovna 0 0 0

Bolnišnična 22 22 22

Hotelska 0 0 0

Izobraževalna 22 22 22

Strošek DDV-ja je obravnavan glede na namembnost stavbe in vrste stroška. 



Rezultati analize – ekonomska analiza; strošek energije (€/MWh) v 20 letni 

dobi obratovanja – energijsko potratna stavba (220 kWh/m2a) 

PTČ-M-VV toplotna črpalka s plinskim motorjem vrste zrak-voda

PTČ-M-VV toplotna črpalka s plinskim motorjem vrste voda-voda

PTČ-A-ZV absorpcijska plinska toplotna črpalka vrste zrak-voda

PTČ-A-VV absorpcijska toplotna črpalka vrsta zraka-voda

K-ZP kond. kotel na zemeljski plin

K-ELKO kond. kotel na kurilno olje

DO daljisko ogrevanje

ETČ-ZV toplotna črpalka z el. gnanim komp. vrste zraka-voda

ETČ-VV toplotna črpalka z el. gnanim komp. vrste voda-voda



Rezultati analize – ekonomska analiza; strošek energije (€/MWh) v 20 letni 

dobi obratovanja – energijsko dobro učinkovit stavba (28 kWh/m2a) 

PTČ-M-VV toplotna črpalka s plinskim motorjem vrste zrak-voda

PTČ-M-VV toplotna črpalka s plinskim motorjem vrste voda-voda

PTČ-A-ZV absorpcijska plinska toplotna črpalka vrste zrak-voda

PTČ-A-VV absorpcijska toplotna črpalka vrsta zraka-voda

K-ZP kond. kotel na zemeljski plin

K-ELKO kond. kotel na kurilno olje

DO daljisko ogrevanje

ETČ-ZV toplotna črpalka z el. gnanim komp. vrste zraka-voda

ETČ-VV toplotna črpalka z el. gnanim komp. vrste voda-voda



Zaključki
• Sistemi s toplotno črpalko s plinskim motorjem vrsta voda-voda (izkoriščanje odpadne toplote

motorja) imajo najnižjo rabo primarne energije, najnižje izpuste CO2, najvišjo vrednost PER in so

ekonomsko najbolj upravičene izmed vseh analiziranih sistemov in sicer ne glede na tip in energijski

kazalnik stavbe.

• Drugi sistemi plinskih toplotnih črpalk so boljši od konvencionalnih sistemov in primerljivi oz.

nekoliko slabši od sistemov z električno gnanimi toplotnimi črpalkami.

• Delež OVE v dovedeni energiji za delovanje stavbe znaša pri sistemih s toplotno črpalko s plinskim

motorje med 20 in 45 % ter pri sistemih z absorpcijsko plinsko toplotno črpalko med 22 in 38 %.

• Letni faktor učinkovitosti (SPF) znaša pri sistemih s toplotno črpalko s plinskim motorje med 1,38 in

2,54 ter pri sistemih z absorpcijsko plinsko toplotno črpalko med 1,19 in 1,56.

• Vrednosti razmerja primarne energije PER so pri plinskih toplotnih črpalkah v primerjavi s

konvencionalnimi sistemi vedno višja oz. primerljive z električno gnanimi toplotnimi črpalkami oz. jih v

primeru toplotne črpalke s plinskim motorjem vrste voda-voda celo presežejo.



Hvala za pozornost


