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PREDGOVOR
Kljub temu da bo moral svet v določenem času preiti na obnovljive vire energije, so
neobnovljivi viri energije izredno pomembni za obstoj in razvoj človeka. In tako bo še v
naslednjih nekaj desetletjih. Zato je potrebno na tem področju obvladati čimveč znanja. Pred
vami je gradivo, ki vam skuša na dostopen način predstaviti področje pridobivanja premoga in
ostalih fosilnih goriv. Gradivo je nastalo v želji, da bi vam dalo osnove pri poznavanju osnov
postopkov pridobivanja neobnovljivih virov energije.
Ker je temeljno energetsko fosilno gorivo v Sloveniji premog in z njim povezano njegovo
pridobivanje v Premogovniku Velenje, je v nadaljevanju še nekaj pogleda v prihodnost.
Premog je vedno igral ključno vlogo pri proizvodnji električne energije in takšno vlogo bo
vsekakor imel tudi v prihodnje. Nikjer na svetu v naslednjih desetletjih premoga ne bo
mogoče nadomestiti. Podpora pri nadaljnji uporabi premoga, sprejemljivost na trgu in v
okolju pa bosta pomembni politični nalogi za Evropo. Zaradi pomanjkanja primarnih
energentov se morajo države Evropske unije nenehno bojevati proti čedalje večji energetski
odvisnosti od uvožene nafte in zemeljskega plina s strategijo varne in stabilne oskrbe. Ob
racionalni rabi energije in povečani uporabi obnovljivih virov energije je premog glavni
doprinos k stabilnim cenam in varni oskrbi z električno energijo. Premog ima izredno
dolgoročno perspektivo in dobro konkurenčno pozicijo za energetsko oskrbo Evrope.
Dolgoročno spreminjanje cen elektrike temelji med drugim tudi na uporabi premoga in
nuklearne energije. Do leta 2020 je prioriteta gradnja novih in modernizacija obstoječih
termoelektrarn ter posledično s tem povečanje učinkovitosti. Uporaba premoga za
pridobivanje električne energije bo v glavnem odvisna od cen plina in stroškov za izpust CO2.
Predvsem pa se bo položaj izboljšal zaradi dviga cen zemeljskega plina. Uvedba trgovanja z
emisijami lahko močno spremeni strukturo proizvodnje elektrike v Evropi in s tem močno
obremeni države, ki v glavnem uporabljajo premog.
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1

FOSILNA GORIVA

Večino energije, ki jo rabimo doma ali pri svojem delu, dobimo iz fosilnih goriv: premoga,
nafte in zemeljskega plina.
Skušajte si predstavljati, kako so živeli ljudje pred le 200 leti nazaj oz. pred samo industrijsko
revolucijo. Pridobivanje premoga in črpanje nafte je zelo spremenilo način življenja na
Zemlji. Prišli smo do električne energije, motornih vozil, vendar nam je vse to danes
samoumnevno.
Skušajte si pojasniti spodaj navedena vprašanja:
 Ali veste, da energijskih zalog v obliki premoga, nafte in zemeljskega plina na svetu
lahko zmanjka že v prvi polovici 21. stoletja?
 Kako bomo v prihodnosti zadostili našim energijskim potrebam?
 Ali bomo našli nove energijske vire ali pa se bomo naučili uporabljati ekološko bolj
sprejemljive obnovljive vire?
1.1

SPLOŠNO O FOSILNIH GORIVIH

Iz fosilnih goriv pridobivamo tako bencin in dizelsko gorivo za cestni promet kot tudi
kerozin, to je gorivo za letala. Električno energijo proizvajajo v veliki meri v
termoelektrarnah, kjer v ta namen zgorevajo fosilna goriva. Premog, nafta in plin so iz
molekul, ki vsebujejo vodik in ogljik, zato jih poznamo tudi pod imenom ogljikovodiki.
Fosilna goriva pa jim rečemo zato, ker so nastajala v zemeljski skorji pred milijoni let.
Večina današnje pridelane električne energije prihaja iz organizmov, ki so živeli milijone let
pred nami. Ko so te rastline, živali in drugi organizmi umrli, so se njihovi ostanki nabirali na
dnu morij in kopnega. S stoletji so jih prekrile plasti blata, peska in kamna in s časom sta jim
visoka temperatura in pritisk spremenila kemično sestavo. Rodilo se je nekaj novega – fosilna
goriva. Torej fosilna goriva so energijsko bogati (preoblikovani) ostanki nekdanjih živečih
organizmov.
Tri najbolj pomembna fosilna goriva so premog, zemeljski plin in nafta.
Fosilna goriva so narejena iz ogljikovodikov. Kakor že ime pove, so ogljikovodiki spojine, ki
vsebujejo ogljikove in vodikove atome. Ogljik in vodik med gorenjem reagirata s kisikom in
tvorita se ogljikov dioksid (CO2) ter voda (H20), pri pomanjkanju kisika pa nastane še
strupeni ogljikov monoksid (CO). Med gorenjem se sprošča energija v obliki svetlobe in
toplote, ki jo v elektrarnah izkoriščajo za segrevanje pare. Ta nato poganja turbine, ki nam
proizvajajo tako zaželeno in potrebovano električno energijo.
Naravna fosilna goriva moramo pred uporabo primerno pripraviti s čiščenjem, drobljenjem
(premog) in destilacijo (nafto). Plinasta fosilna goriva vsebujejo ogljik, vodik, žveplo, nafta
dodatno še dušik. Premog vsebuje vse naštete elemente ter kisik in pepel. V naravnem okolju
so naravna fosilna goriva plinasta, če imajo njihove molekule manj kot 5 ogljikovih atomov,
če jih vsebujejo od 5 do 20, so tekoča, če pa molekule vsebujejo 21 in več ogljikovih atomov,
so fosilna goriva trdna.

Pridobivanje premoga in fosilnih goriv

Pri proizvajanju elektrike se energija izgorevanja uporablja za pogon turbine. Starejši
generatorji so pogosto uporabljali paro, ustvarjeno pri gorenju za pogon turbine, ampak v
novejših elektrarnah plini, ustvarjeni pri gorenju, poganjajo turbino neposredno.
Pri sežiganju fosilnih goriv nastajajo tudi snovi, ki so škodljive okolju. Del teh snovi se v
kuriščih in termoelektrarnah izloči v ozračje. Med škodljivimi snovmi so okolju najbolj
škodljivi ogljikov dioksid (CO2), ogljikov monoksid (CO), dušikovi in žveplovi oksidi (NOx
in SOx) ter prašni delci. Dušikovi oksidi nastajajo pri temperaturah nad 1300 °C. Takrat se
zrak, ki ga dovajamo za zgorevanje, segreje tako močno, da dušikove molekule oksidirajo,
povzročajo fotokemični smog in kisli dež. Majhna količina ogljiko-hidratnih goriv so
biogoriva, ki so dobljena iz atmosferskega oglijkovega dioskida in tako ne povečajo količine
tega plina v ozračju.

Slika 1.1: Nahajališča fosilnih goriv po svetu
vir: Graham, 2000
Tabela 1: Trendi svetovnega prebivalstva in porabe fosilnih goriv v 20. stoletju
Leto

Prebivalstvo
(v milijardah)

Poraba fosilnih goriv
(v milijardah ton ekv. premoga)

1900
1950
1987
1997

1,6
2,5
5
5,8

1
3
12
9,5

Poraba fosilnih goriv na
prebivalca
(v tonah ekv. premoga)
0,6
1,2
2,4
1,6

vir: Freedman, 1995, World Resources, 2000
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Iz grafa je razvidno,
da
je
poraba
fosilnih goriv po
svetu
razdeljena
nekako po tretjinah.
Po porabi premoga
izstopa
predvsem
Kitajska. Ta trend
se bo nadaljeval
tudi v prihodnosti.

Slika 1.2: Poraba fosilnih goriv v svetu leta 2004
vir: EarthTrends and the Internatioanal Energy Agency, 2006
1.2

IZVOR FOSILNIH GORIV

Premog, nafta in zemeljski plin so v daljni preteklosti nastali iz rastlin in živali na Zemlji.
Pred okrog 300 milijoni let se je količina rastlin na Zemlji močno povečala. Veliko je bilo
zlasti drevja in orjaške praproti. Veliko teh rastlin je rastlo na močvirnih tleh in ko so odmrle,
so se potopile v močvirje. Ker pod vodo in blatom ni bilo dovolj kisika, niso segnile. Sčasoma
se jih je nakopičilo za zelo debelo plast, ki jo je včasih zasula zemlja. Z novimi plastmi
odmrlega rastja in zemlje se je pritisk na te spodnje plasti povečal. Najprej je iz njih nastala
šota, z večanjem pritiska sta iz nje nastajala lignit in rjavi premog, če pa se je pritisk še
povečal, je lahko nastal tudi črni premog.
V morjih so takrat živele milijarde in milijarde mikroskopsko majhnih rastlin in živalic. Ko so
odmrle, so se potopile na morsko dno. Tudi tu so jih občasno zakopale plasti drugega
materiala in jih močno stisnile. Pod morjem je iz njih nastala gosta črna kapljevina – nafta.
Nafta je bila ujeta pod zemljo s kamninami, ki so nastale z usedanjem različnih snovi, tudi
lupinic drobnih školjk in polžkov, ko so odmrli. Ob razpadanju zakopanih odmrlih
organizmov se je sproščal plin, ki se je tudi ujel v votline pod površjem. Tako so nastala
nahajališča nafte in zemeljskega plina.
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Po svetu krožita dve
teoriji o izvoru fosilnih
goriv: bolj pogosta
biogenična teorija ter
abiogenična
teorija.
Obe teoriji sta del
intenzivne debate, ki se
je začela v 1860 letih,
kmalu po odkritju
nafte.
Biogenična
teorija pravi, da so
fosilna goriva nastala
iz ostankov rastlin in
živali v sedimentnih
kamninah. Organske
molekule, povezane s
temi organizmi, tvorijo
skupino
kemikalij,
znanih kot kerogeni. V
procesu katageneze so
spremenjeni
v
ogljikove
hidrate.
Abiogenična teorija pa
pravi, da so ogljikovi
hidrati
nastali
ob
Zemljinem nastanku.

Slika 1.3: Nastanek in pridobivanje fosilnih goriv
vir: Graham, 2000
Biogenična teorija je bila bolj priljubljena, saj je v poznem 19. stoletju veljalo, da je bila
Zemlja ob nastanku zelo vroča. To bi preprečilo nastanek ogljikovih hidratov, saj bi oksidirali
v vodo in oglijkov dioksid. Ko je bilo kasneje ugotovljeno, da vsa fosilna goriva vsebujejo
sledi bioloških ostankov, se je podpora biogenični teoriji le povečala. Ideja, da bi življenje
(celo mikrobsko) lahko obstajalo v takih globinah, kjer so nahajališča nafte, je bila namreč še
manj verjetna.
Raziskave v verjetnosti abiogenične teorije trenutno še potekajo.
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1.3

OMEJEN VIR FOSILNIH GORIV

Fosilna goriva so neobnovljivi vir energije, torej jih ne bomo mogli
večno izkoriščati. Sčasoma jih bomo morali nadomestiti z energijo iz
drugih virov, kot so sončna energija, energija vetra ali energija
valovanja. Fosilna goriva so obenem velik onesnaževalec okolja v
mestih. Pri zgorevanju bencina in nafte nastajajo izpušni plini, ki
onesnažujejo zrak.
Poročila iz zgodnjih 1970 let (energijska kriza leta 1973), da se bodo
zaloge nafte izčrpale v 1990 letih, so se izkazala za neresnična, vendar
še vedno obstaja prepričanje, da nafta ni neskončen vir. Povečana
uporaba vodne in jedrske energije ter znanstveni napredki so zmanjšali
našo odvisnost od fosilnih goriv, katerih uporaba se je ne glede na to
povečala. Nafta je tudi pomembna, ker je vir petrokemikalij, katerih
uporaba v je v današnjem svetu ogromna.

ALI VESTE?
Trenutno znane zaloge
premoga so dosti večje
kot zaloge drugih
fosilnih goriv, zato bo
premog najbrž spet
prišel bolj do veljave,
ko bo nafte in plina
zmanjkalo. Premoga je
po ocenah še okrog
500 milijard ton, kar
zadošča še za kakih
200 let, nafte in plina
pa lahko zmanjka že v
21. stoletju. Zato je
zelo pomembno, da
razvijemo
čistejše
načine za izkoriščanje
premoga.

Prej ali slej bomo morali najti alternativne vire. Ampak mnogi ljudje
so mnenja, da je čas, ko bomo porabili vse zaloge fosilnih goriv, še vedno v daljni
prihodnosti. Nekateri upajo, da bomo do takrat imeli na voljo danes še nedostopne vire
energije, na primer jedrsko fuzijo.
Princip ponudbe in povpraševanja pravi, da bo z zmanjšanjem zalog cena fosilnih goriv
narasla. Zato so mnogi mnenja, da bodo višje cene vodile do povečanih zalog, saj bodo v
preteklosti dragi viri postali bolj ekonomsko upravičeni za porabo. Umetna goriva in drugi
obnovljivi viri energije danes zahtevajo dražje načine proizvajanja kot fosilna goriva, vendar
bi lahko do takrat postali bolj ekonomični.
1.4

VPLIVI IN POSLEDICE FOSILNIH GORIV NA OKOLJE

Ob zgorevanju premoga in nafte nastanejo plini, ki so škodljivi za
zdravje in okolje. Termoelektrarne ob delovanju in vozila ob vožnji
izpuščajo v zrak snovi, kot so žveplov dioksid, dušikovi oksidi, ogljikov
dioksid in monoksid. Nekateri od njih dražijo pljuča, otežujejo dihanje,
povzročajo kisli dež in prispevajo k čezmernemu segrevanju ozračja.
Ko se žveplov dioksid ali dušikovi oksidi zmešajo z vlažnim zrakom,
nastane kislina. Kar nato dežuje, imenujemo kisli dež. Preden pa prične
deževati, lahko veter odnese oblake daleč stran. Tako je kisli dež delno
uničil gozdove, življenja v rekah in jezerih ter poškodoval fasade zgradb
po vsej Evropi, Severni Ameriki in Skandinaviji.

ALI VESTE?
Fotokemični smog
nad
Los
Angelesom v ZDA
lahko
zmanjša
vidljivost na manj
kot
kilometer.
Zaradi tega je
država Kalifornija
sprejela najstrožje
omejitve na svetu
glede
vsebnosti
škodljivih snovi v
izpušnih plinih.

Ko so ljudje večinoma še ogrevali hiše s kurjenjem premoga, je bil
pozimi v mestih običajen pojav smog. To je kombinacija dima in megle,
ki je lahko nevarna za zdravje. Danes smog večinoma nastaja, ko se izpušni plini bencinskih
motorjev v močni sončni svetlobi mešajo z zrakom in nastane mračna meglica. Če se zaradi
vremenskih razmer takšen smog dalj časa zadržuje nad mestom, lahko imajo ljudje težave z
dihanjem, v nekaterih primerih pa lahko pride tudi do smrti.
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Slika 1.4: Smog, značilen za velemesta
vir: http://www.larasfriends.com/Images/SmogNY.jpg
(1. 6. 2010)
Primer ekološkega onesnaževanja – tanker Vladarica morja
Nafta plava na vodi in že majhna količina nafte povzroči ogromen madež na gladini morja.
15. februarja 1996 je Vladarica morja, tanker, ki je prevažal 131.000 ton surove nafte s
Severnega morja, nasedla v bližini naftnega terminala Milford Haven v Walesu. Okrog 6.000
ton nafte se je razlilo po morju in onesnažilo obalo. Vlačilci so s kabli skušali zadržati tanker
v novi legi, a v nevihti so se kabli sneli in tanker je še enkrat nasedel. Šele čez 6 dni so
vlačilci ladjo toliko obvladali, da so lahko začeli prečrpavati nafto iz rezervoarjev, do takrat
pa je v morje izteklo že 73.450 ton nafte.

Razlito nafto lahko razpršijo z
detergenti. Lahko jo postrgajo z obale
ali sperejo s skal z močnimi vodnimi
curki. Z napihnjenimi ovirami okrog
tankerja lahko v mirnem vremenu
preprečijo širjenje naftnega madeža. S
posebnimi napravami lahko posnamejo
nafto z gladine. Nafto, ki je še ostala v
tankerju, prečrpajo v drug tanker.
Delavci stojijo do gležnjev v surovi
nafti, ko odstranjujejo nafto, ki se je
razlila iz Vladarice morja. To je dosti
težja in časovno zahtevnejša naloga kot
odstranjevanje naftnih madežev z vodne
gladine.
Slika 1.5: Čiščenje razlite nafte
vir: http://image.24ur.com/media/images/original/Dec2002/2019877.jpg
(1. 6. 2010)
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Vlačilci skušajo zadržati tanker
Vladarica morja v stabilnem
položaju, potem ko je ladja
nasedla na skale, ki so ji
preluknjale trup.

Slika 1.6: Nasedli tanker Vladarica morja
vir: Graham, 2000

Na svetovnem spletu
poiščite nekaj nesreč velikih
tankerjev in ugotovite, kakšne
so bile posledice za okolje.
Skušajte ugotoviti, ali je večji
problem količina izlite nafte ali
okoljski

vidik

glede

na

ekosistem.
Slika 1.7: Ogrožene morske ptice pri izlitju nafte
vir: http://image.24ur.com/media/images/original/Nov2002/2018542.jpg
(1. 6. 2010)
Preberite članke o zadnjem izlivu nafte britanske naftne družbe British Petroleum v
Mehiškem zalivu in analizirajte okoljski vidik.
vir:
http://www.siol.net/svet/znanost_in_okolje/2010/05/v_mehiskem_zalivu_nafta_se_vedno_odte
ka.aspx (1. 6. 2010)
http://www.rtvslo.si/okolje/medsebojna-obtozevanja-nafta-pa-se-vedno-odteka/229890
(1. 6. 2010)
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1.5

ZELENA ENERGIJA – KJOTSKI SPORAZUM

Svet si danes prizadeva za zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida in toplogrednih plinov v
ozračje. Cilj Kjotskega sporazuma in zaveze Evropske unije je za 20 % zmanjšati emisije
ogljikovega dioksida. Širjenje uporabe zemeljskega plina kot »zelenega energenta« lahko
pomembno prispeva k doseganju okoljevarstvenih ciljev.
Decembra 2008 so voditelji držav EU sprejeli obsežen sveženj ukrepov za zmanjšanje
globalnega segrevanja ter zagotavljanje zanesljive in zadostne dobave energije. Po tej
najdaljnosežnejši reformi energetske politike doslej naj bi Evropa prevzela vodilno vlogo v
svetu na področju obnovljive energije in nizkoogljičnih tehnologij.
Glavni cilj politike je 20-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2020
(glede na raven iz leta 1990), zlasti s spodbujanjem uporabe obnovljive energije in
zmanjševanjem porabe energije. Ukrepi bodo tudi zmanjšali odvisnost EU od uvoza plina in
nafte ter obvarovali gospodarstvo pred nihanji cene energije in nezanesljivo oskrbo.
Protokol skuša omejiti emisije šestih plinov: ogljikovega dioksida, metana, didušikovega
oksida, fluoriranih ogljikovodikov, perfluoriranih ogljikovodikov in žveplovega
heksafluorida. Vsi izmed naštetih plinov spadajo med toplogredne pline, ki vpijajo toplotno
sevanje zemeljske površine. Brez njih ne bi bilo življenja na Zemlji, saj bi se toplota razpršila
v vesolje.
Zaradi pospešenega razvoja industrije so se v zadnjih desetletjih emisije teh plinov izrazito
povečale. Nastajajo namreč z izgorevanjem fosilnih goriv, v kmetijstvu, pri ravnanju z
odpadki, kot izpušni plini prevoznih sredstev in pri industrijskih procesih. Učinek tople grede
je zato zelo narasel, kar je privedlo do segrevanja ozračja.
Segrevanje ozračja je povzročilo spremembe podnebja, ki se po mnenju strokovnjakov že
kažejo. V Sloveniji se je med letoma 1951 in 2000 temperatura zraka v povprečju zvišala za
1,1 stopinje. Povprečna globalna temperatura se je povečala za 0,6 stopinje, po napovedih pa
naj bi se do leta 2010 zvišala za 1,4 do 5,8 stopinje. Verjetno se bo povečalo število vročih
dni, razlika med jutranjo in popoldansko temperaturo pa se bo zmanjšala. Pričakovati je tudi
različno porazdelitev padavin čez leto.

Zelena knjiga za Nacionalni energetski program
vir: http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/pomembni_dokumenti/zele
na_knjiga_za_nacionalni_energetski_program/ (1. 6. 2010)

Vlada Republike Slovenije: Podnebne spremembe
vir: http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/podnebne_spremembe/ (1. 6. 2010)
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1.6

ISKANJE NAHAJALIŠČ

Da lahko izkoriščamo fosilna goriva, jih je treba seveda najprej najti. V začetku je bilo to
iskanje omejeno na slepo srečo. Da bi videli, ali so na določenem območju nahajališča, je bilo
pač treba skopati rudnik ali narediti vrtino. Danes je način iskanja bolj znanstven. Na
nahajališča premoga, nafte ali plina lahko sklepamo iz različnih značilnosti okolja.
Znanstveni pregled področja
Geologi iščejo tipe kamnin, kjer bi lahko v prazgodovini nastala fosilna goriva. Proučujejo
fosile v kamninah. Na zračnih posnetkih se vidijo oblike površinskih plasti kamnin. Meritve
magnetnega polja iz letala lahko nakažejo, katere vrste kamnine so pod površjem na danem
območju. Meritve težnega pospeška povedo marsikaj o gostoti kamnin pod površjem. Težni
pospešek je večji nad kamninami z večjo gostoto. Tudi s proučevanjem potresnih valov, ki
nastanejo ob eksploziji v tleh, in iz njihovega odboja lahko izvedo veliko o različnih plasteh
kamnin pod zemljo. Včasih izvrtajo poskusne vrtine. Pomembne podatke lahko dobijo iz
vzorcev iz teh vrtin ali pa z napravami, ki jih spustijo vanje.
Testne vrtine v morju pogosto
izvrtajo
posebej
za
to
opremljene ladje. Taka ladja je
tudi Revolution, last Združenja
oceanografskih ustanov za
jemanje vzorcev pod površjem
''JoidesResolution'' (Exploring
beneath the ocean floor).
Vrtino lahko zvrta do globine
9.000 m. Dvanajst
računalniško vodenih motorjev
jo drži natanko nad določenim
mestom. Kamere in senzorje
spustijo na morsko dno, da
opravijo meritve. Ko posname
okolico,
se
globinski
snemalnik
ali
batisnap
avtomatsko
dvigne
na
površino.

ALI VESTE?
Na
najbolj
oddaljenih
delih
ameriškega divjega
zahoda so ljudje, ki
so iskali nove naftne
vrelce
na
še
neraziskanih
območjih, pogosto
morali pobiti veliko
divjih mačk, ki so
tam živele. Njihova
trupla so obesili na
stolpe nad vrtino.
Zato so poskusne
vrtine, kjer so iskali
nova naftna polja,
večkrat
imenovali
vrelci divje mačke,
iskalce nafte pa divji
mački.

Slika 1.8: Iskanje nahajališč z ladjo Resolution
vir: Graham, 2000

JoidesResolution: Exploring beneath the ocean floor
vir: http://www.joidesresolution.org/node/15 (1. 6. 2010)
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POVZETEK
Večino energije, ki jo rabimo doma ali pri svojem delu, dobimo iz fosilnih goriv: premoga, nafte
in zemeljskega plina.
Iz fosilnih goriv pridobivamo tako bencin in dizelsko gorivo za cestni promet kot tudi kerozin,
to je gorivo za letala. Električno energijo proizvajajo v veliki meri v termoelektrarnah, kjer v ta
namen zgorevajo fosilna goriva. Premog, nafta in plin so iz molekul, ki vsebujejo vodik in
ogljik, zato jih poznamo tudi pod imenom ogljikovodiki. Fosilna goriva pa jim rečemo zato, ker
so nastajala v zemeljski skorji pred milijoni let.
Ob zgorevanju premoga in nafte nastanejo plini, ki so škodljivi za zdravje in okolje.
Termoelektrarne ob delovanju in vozila ob vožnji izpuščajo v zrak snovi, kot so žveplov
dioksid, dušikovi oksidi, ogljikov dioksid in monoksid. Nekateri od njih dražijo pljuča,
otežujejo dihanje, povzročajo kisli dež in prispevajo k čezmernemu segrevanju ozračja.
Fosilna goriva so neobnovljivi vir energije, torej jih ne bomo mogli večno izkoriščati. Sčasoma
jih bomo morali nadomestiti z energijo iz drugih virov, kot so sončna energija, energija vetra ali
energija valovanja. Fosilna goriva so obenem velik onesnaževalec okolja v mestih. Pri
zgorevanju bencina in nafte nastajajo izpušni plini, ki onesnažujejo zrak.
Svet si danes prizadeva za zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida in toplogrednih plinov v
ozračje. Cilj Kjotskega sporazuma in zaveze Evropske unije je za 20 % zmanjšati emisije
ogljikovega dioksida. Širjenje uporabe zemeljskega plina kot »zelenega energenta« lahko
pomembno prispeva k doseganju okoljevarstvenih ciljev.

VPRAŠANJA ZA OBNOVITEV ZNANJA
1. Trenutne zaloge fosilnih goriv se zaradi vse večje porabe stalno zmanjšujejo. Po
nekaterih ocenah je zalog nafte le še do leta 2060. Kaj je po vašem mnenju večji
problem – pomanjkanje nafte, zemeljskega plina ali premoga?
2. Fosilna goriva so bila vedno in so še eden izmed največjih onesnaževalcev okolja.
Skušajte ugotoviti in primerjati različne vrste vpliva fosilnih goriv na okolje.
3. Evropska unija ima v Zeleni knjigi opredeljeno svojo politiko do okolja. Kaj so CO2
kvote izpušnih plinov in kako se jih rešuje? Kakšna je politika EU glede CO2 kvot?
Kaj si predstavljate pod pojmom zelena energija?
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2

PREMOG KOT VIR ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE

Premog je vedno igral ključno vlogo pri proizvodnji električne energije in takšno vlogo bo
vsekakor imel tudi v prihodnje. Nikjer na svetu v naslednjih desetletjih premoga ne bo
mogoče nadomestiti. Podpora pri nadaljnji uporabi premoga, sprejemljivost na trgu in v
okolju pa bosta pomembni politični nalogi za Evropo.
Premog je fosilno gorivo, ki ga pridobivamo izpod površja z rudarjenjem, dnevnim kopom ali
pasovnim rudarjenjem. Premog je zlahka gorljiva črna ali temno rjava sedimentna kamnina,
sestavljena večinoma iz ogljika in ogljikovodikov ter nekaterih drugih elementov, med njimi
tudi žvepla. Premog je zelo pomembno gorivo in je najbolj pogost svetovni vir elektrike. Bil
je tista glavna sila, ki je poganjala industrijsko revolucijo. V Sloveniji se s premogom
proizvede približno tretjina potrebne električne energije.
Glavno vlogo pridobivanja ima Premogovnik Velenje s svojo priznano patentno metodo
''Velenjska odkopna metoda s spremenljivo višino odkopavanja''.
2.1

SPLOŠNO O PREMOGU

Geološki procesi skozi čas s pritiskom spreminjajo šoto postopoma v lignit, rjavi premog, črni
premog in na koncu v antracit.
Pri procesu fosilizacije se izločajo razne vrste mineralnih snovi, kar lahko povzroči njihovo
kopičenje. Na takšen način so v geološki preteklosti drevesa odigrala pomembno vlogo kot
tvorci organogenih (fitogenih) sedimentov.
Fitogene sedimente delimo v dve skupini:



prva skupina so organske tvorbe, kot sta premog in jantar,
drugo skupino pa predstavljajo anorganske tvorbe, kot sta apnenec in kremen.

Prva skupina je gorljiva in ji pravimo kavstobioliti, medtem ko je druga skupina negorljiva in
jo imenujemo akavstobioliti.
Premogi so najpogostejši kavstobioliti. Njihov nastanek je vezan na močvirnat svet. Pod
pojmom močvirnatnega sveta razumemo območje, ki je pokrito z veliko maso ostankov
rastlinja, ki je na tem območju rastlo in odmrlo, vendar se zaradi tega, ker je bilo prekrito z
vodo, ni moglo popolnoma razgraditi.
Za nastanek premoga so odločilni sledeči procesi:
1. Razpadanje poteka na kopnem, kjer imata zrak in voda popoln dostop do odmrlega
rastlinskega ostanka in nima pomena pri nastanku premoga.
2. Trohnenje ali huminifikacija zahteva vlažno okolje in nepopoln dostop zraka.
3. Nastanek šote poteka v barjih, ki leže ob robovih jezer ali lagun, rastlinske ostanke
dokaj hitro prekrije voda, tako da so z njo prepojeni.
4. Nastajenje sapropela poteka v globjih delih barij, jezerih in lagunah.
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Glede na nastanek ločimo več vrst premoga:
•

•

•

2.1.1

Humusni premog je nastal povsem iz rastlinskih ostankov raznih višjerazvitih rastlin.
Pri nastanku le-tega ločimo fazo nastanka šote in fazo nastanka premoga. Faza
nastanka šote zajema vse procese od nakopičenja do spremembe ostankov v šoto. Faza
nastanka premoga pa zajema pretvarjanje šote v rjavi premog ter nadalje še v črni
promog in antracit skozi proces, ki mu pravimo zorenje. Zelo pomembna pogoja sta
temperatura in tlak.
Liptobiolitski premog je nastal iz nakopičenj najbolj odpornih rastlinskih ostankov
višjerazvitih rastlin. Nastaja predvsem v pretočnih močvirjih in oksidacijskih pogojih.
Je zelo redek.
Sapropelski premog je nastal iz nižje razvitih rastlin, v grobem pa ločimo humitosapropelite (ostanki višje in nižje razvitih rastlin v saproplelitni osnovi) in prave
sapropelite (izvorni material izvira pretežno iz alg).

Svetovne rezerve premoga

Ocenjeno je, da je od leta 1996 na voljo okoli en eksagram (1 x 1015) kg skupnih rezerv
premoga, ki se jih ekonomsko splača pridobivati z današnjo tehnologijo rudarjenja.
Energetska vrednost vsega svetovnega premoga je krepko čez 100 trilijard joulov (100
zetajoulov). Verjetno je na voljo dovolj premoga za vsaj 300 let. Vendar ta ocena privzema
ničelno rast prebivalstva ter ničelno rast uporabe premoga zaradi pomanjkanja naravnega
plina in nafte.

2.1.2

Premogovne elektrarne

Pretvorba toplotne energije v mehansko in nato v električno energijo visoke napetosti
najpogosteje poteka v termoelektrarnah, v katerih zgoreva premog. V teh elektrarnah se
izkorišča toplotna energija, ki se sprošča pri zgorevanju premoga oziroma premogovega
prahu, za proizvodnjo vodne pare, ki poganja parno turbino. Ta je priključena na generator, ki
proizvaja električni tok.
Glavne naprave premogovne elektrarne so:


naprave za dovajanje premoga,



parni kotel,



strojno tehnične naprave,



naprave za odvajanje dimnih plinov in odpadne vode.

Premog, ki ga skladiščijo na deponijah, dovažajo v elektrarno po železnici, po tekočem traku
ali z ladjami. Pred uporabo ga transportirajo v kotlovno skladišče. V elektrarnah, v katerih
zgoreva premog na rešetkah, dovažajo premog neposredno na rešetke. V elektrarnah, kjer
zgoreva premogov prah, premog najprej zmeljejo v prah in ga nato skupaj s predgretim
zrakom s pomočjo gorilnika vpihavajo v kurišče.
Moderne premogovne elektrarne imajo pri proizvodnji pare termični izkoristek nad 40 %.
Celotni izkoristek pa je zaradi različnih izgub manjši in znaša okoli 30 %.
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Za zadostitev zakonskih predpisov o varstvu okolja morajo koncentracijo škodljivih snovi
zmanjšati z ustreznimi čistilnimi napravami. Te čistilne naprave porabljajo energijo, tako se
celoten izkoristek elektrarne zmanjša, odvisno od tipa elektrarne kot tudi od kakovosti
premoga za 5 do 10 %. Novejši razvoj poteka v smeri izboljšanja zgorevanja pri višjih
temperaturah, tako da se odstrani žveplo iz premoga pred izgorevanjem oziroma med
postopkom. Delno ali popolno uplinjanje premoga omogoča odstraniti žveplo iz premoga v
obliki vodikovega sulfida.
Za boljše izkoriščanje toplotne energije se načrtuje tudi kombinacija plinskih in parnih turbin,
kar bi lahko za 10 do 15 % povečalo izkoristek pri proizvodnji električnega toka.

POVZETEK
Premog je zelo pomembno gorivo in je najbolj pogost svetovni vir elektrike. Bil je tista
glavna sila, ki je poganjala industrijsko revolucijo. V Sloveniji se s premogom proizvede
približno tretjina potrebne električne energije. Glavno vlogo pridobivanja ima Premogovnik
Velenje s svojo priznano patentno metodo ''Velenjska odkopna metoda s spremenljivo višino
odkopavanja''.
Premog je fosilno gorivo, ki ga pridobivamo izpod površja z rudarjenjem, dnevnim kopom ali
pasovnim rudarjenjem. Geološki procesi skozi čas s pritiskom spreminjajo šoto postopoma v
lignit, rjavi premog, črni premog in na koncu v antracit. Ocenjeno je, da je od leta 1996 na
voljo okoli en eksagram (1 x 1015) kg skupnih rezerv premoga, ki se jih ekonomsko splača
pridobivati z današnjo tehnologijo rudarjenja.

VPRAŠANJA ZA OBNOVITEV ZNANJA
1. V čem se po nastanku razlikujejo različne vrste premoga? Primerjajte vrste premoga
po kurilni vrednosti.
2. Katere vrste premoga poznate?
3. Ocenite svetovne rezerve premoga glede na trenutno porabo v svetu. Pomagajte si s
spletom.
4. Naštejte glavne dele premogovne elektrarne in primerjate prednosti in slabosti z
ostalimi energetskimi objekti (hidroelektrarne, jedrske elektrarne).
5. Kakšni so trendi pridobivanja premoga v prihodnosti?
6. Primerjajte premog kot fosilno gorivo z ostalimi vrstami fosilnih goriv. Kakšno vlogo
je imel premog 100 let nazaj?
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2.1.3

ZGODOVINSKI RAZVOJ RUDARSTVA

Rudarstvo in pridobivanje premoga je več tisoč let stara panoga, ki se je poleg kmetijstva
razvila že na začetni stopnji človekovega razvoja. Za pomoč pri delu in življenju je človek
uporabljal različne surovine, iz katerih si je izdeloval različna orodja. Boji med plemeni so
vzpodbudili potrebo po boljšem in trpežnejšem orožju, prav tako je postal lov na živali
zahtevnejši zaradi hitrega naraščanja prebivalstva, napredovala je gradnja človekovih bivališč,
zato je primitivni človek začel poleg kremena uporabljati tudi kovine. Kovine je največkrat
našel po naključju. Ko jih je dodobra spoznal, je začel iskati njihova nahajališča na površju,
kasneje pa tudi pod zemljo. Tako je našel baker, kositer, zlato in srebro, ki so bili na pogled
lepi in jih je bilo tehnično lahko obdelovati, saj se talijo že pri nizkih temperaturah. Iz njih je
delal zlitine, ki so bile bolj odporne od osnovnih sestavin. Zlitine je uporabljal za izdelavo
orodja, orožja, posode, oklepov in drugih vsakdanjih predmetov. To so bili hkrati tudi začetki
metalurgije.
Več obdobij človekovega razvoja je prevladovala ena surovina, po kateri označujemo obdobja
in jih v glavnem delimo na:
 kameno dobo,
 bronasto dobo in
 železno dobo.
Iz preteklosti so znani egipčanski zlati rudniki, feničanski rudniki kralja Salomona, kjer so
kopali srebro in baker ter ulivali bron, veliki kamnolomi za gradnjo piramid, obeliskov,
kitajskega zidu, obzidij in utrdb ter kasneje rudniki kamene soli, železa in dragih kamnov. V
železni dobi je predvsem znana halštatska kultura, ki slovi po izdelkih iz litega in kovanega
železa. Ostanek te kulture je na slovenskem ozemlju v Vačah pri Litiji (Vaška situla).
Potrebe po kovinah, predvsem zaradi izdelave orožja in tudi vsakdanjih predmetov, so razvile
geološko znanost, ki se ukvarja z iskanjem nahajališč rudnin, ob njej pa se je razvilo
rudarstvo, ki najdene rudnine izkoplje in spravi na površje zemlje za nadaljnjo obdelavo.
Večino surovin so v preteklosti našli po naključju, tako živo srebro v Idriji kot tudi premog, ki
je bolje gorel kot les.
V zgodovini so imeli rudniki kovin in premogovniki velik strateški pomen, zanje so divjali
boji, lastniki pa so jih skrbno varovali. Skrivnost je bila tudi tehnologija pridobivanja rude in
ulivanja kovin, ki so jo vsi rudarji ljubosumno skrivali. Kdor je imel rudnike in rudarje, je bil
bogat, in tako je še danes.
V Evropi so se kot rudarji odlikovali Rimljani, kasneje Nemci s Saškega, Angleži, na vzhodu
Feničani, ljudstva v Savdski Arabiji, Kitajci, v Južni Ameriki pa so znani zlati rudniki Majev
in Inkov.
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Sprva je napredovalo pridobivanje in
predelava kovin, premog je bil
nepomemben do časa cesarice Marije
Terezije. Modra vladarica je z odlokom
zahtevala uporabo premoga v kovačnicah
namesto lesnega oglja, zato se je po letu
1755 začelo intenzivno izkopavanje
premoga, pri nas najprej v Zagorju,
kasneje pa še v drugih premogovnikih. Z
izumom smodnika se je proizvodnja
kovin in premoga močno povečala,
vendar je delo postalo zelo nevarno.

Slika 2.1: Rudarjenje nekoč
vir: Salobir, 1988, 4

Ko so bili v Angliji leta 1815 položena
prva industrijska železnica, izumljen
parni stroj in izdelana prva parna
lokomotiva, se je začel nesluten razvoj
strojev, ki jih je poganjala para. Za
pridobivanje pare je bil potreben
premog, s čimer se je začela zlata doba
premogovništva in vsega rudarstva.
Industrijska revolucija in z njo razvoj
železnice, parnih lokomotiv, parnih
ladij, kovinskih konstrukcij, stolpov in
mostov ter pridobivanje elektrike iz
parnih elektrarn so zahtevali vedno več
premoga, kovin in nekovin. Povsod, na
še tako majhnih in revnih nahajališčih,
so klili rudniki in premogovniki.
Proizvodnja premoga se je močno
povečala, postal je najpomembnejši vir
energije.
Slika 2.2: Odvodnjavanje podzemnega rudnika nekoč
vir: Salobir, 1988, 4
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V Sloveniji so leta 1804 odprli Rudnik Trbovlje, leta 1822 Rudnik Hrastnik, 1824 Rudnik
svinca v Mežici in 1849 Cinkarno v Celju. Idrijski rudnik je deloval skoraj 500 let, saj njegovi
začetki segajo od leta 1490. Najkasneje, šele leta 1875, je bil odkrit in odprt Rudnik lignita v
Velenju, ki je sčasoma, zaradi izjemno bogatega nahajališča, postal največji in znan tudi v
evropskem merilu.
Hitro prodiranje elektrike v tovarne in gospodinjstva je pripeljalo do razvoja termoelektrarn,
ki so postale glavni porabnik premoga, medtem ko so železarne, jeklarne in železnice, ki so
prej potrebovale premog, začele obratovati na elektriko. Uporaba cenene nafte je po drugi
svetovni vojni za kratek čas zavrla razvoj premogovništva, mnogo rudnikov kovin in nekovin
pa je vpeljalo površinsko pridobivanje. V zadnjem času premog spet postaja strateško
pomembna in glavna surovina za energetske potrebe. S pomočjo razvoja premogovništva se je
razvilo tudi drugo kovinsko in nekovinsko rudarstvo, vse te dejavnosti pa vsak dan bolj
omejujejo stroge ekološke zahteve po ohranitvi in varovanju čistega okolja.

Oglejte si Muzej Premogovništva Slovenije v Velenju, kjer je prikazana
zgodovina premogovništva pri nas s poudarkom na pridobivanju premoga v Šaleški
dolini. Z obiskom muzeja boste spoznali še veliko zanimivih stvari, ki jih skušajte
povezati s svojim teoretičnim znanjem.

Muzej premogovništva Slovenije

Slika 2.3: Scene v Muzeju premogovništva Slovenije
vir: http://muzej.rlv.si/slo/index.htm (1. 6. 2010)
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2.1.4

Pridobivanje rudnih surovin danes

Področja pridobivanja mineralne surovine delimo na:
 rudnike kovin (baker, železo, svinec, cink, …),
 rudnike nekovin (gips, kreda, pesek, …) in
 premogovnike.
Še naprej jih ločimo na tiste, v katerih kopljejo rudo na površju ali površinske, in na tiste, v
katerih pridobivajo rudo pod zemljo ali podzemne oziroma jamske.
Rudniki in premogovniki kakor nekdaj tudi danes predstavljajo podlago surovin in energije za
vsako industrijo. Ustreči morajo potrebam gospodarstva, ki hoče kvalitetne in poceni
surovine, na njih pa sloni tudi do tretjina elektroenergetskega sistema vsake dežele.
2.1.4.1 Izkoriščanje rudnih zalog v Sloveniji
Na območju države Slovenije je rudarstvo staro okrog 2000 let. Predhodniki rudarjenja so bili
Rimljani.
Rudniki kovin:
 Mežica – svinec in cink (rudnik je zaprt zaradi razmer na svetovnem trgu, deluje še
muzej Podzemlje Pece),
 Idrija – živo srebro (rudnik je zaprt zaradi razmer na svetovnem trgu, odprt je muzej
Antonijev rov).

Antonijev rov
vir: http://www.idrija-turizem.si/sl/tehni-ka-dedi-ina/antonijev-rov-turisti-ni-rudnik.html
(1. 6. 2010)
Rudniki nekovin:
 Žirovski vrh – uranova ruda (rudnik je v zadnji fazi zapiranja, proizvodnja je
prenehala v letu 1992 zaradi ekoloških razlogov) (vir: http://www.rudnik-zv.si/ 1. 6.
2010),
 Kamnik – kaolin, kalcit (vir: http://www.calcit.si/slo/ 1. 6. 2010),
 Anhovo – lapor za cement,
 Okolica Kranja – kreda in gips.
Premogovniki:
 Velenje – lignit (premogovnik še obratuje) (vir: http://www.rlv.si/si/ 1. 6. 2010),
 Zagorje – rjavi premog (premogovnik je zaprt),
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 Trbovlje – rjavi premog (premogovnik še obratuje) (vir: http://www.rth.si/ 1. 6. 2010),
 Hrastnik – rjavi premog (premogovnik še obratuje),
 Laško – rjavi premog (premogovnik je že zaprt),
 Senovo – rjavi premog (premogovnik je že zaprt),
 Kanižarica – rjavi premog (premogovnik je že zaprt).
Kamnolomi, peskokopi in glinokopi
V Sloveniji je več kot 1000 različnih površinskih kopov gradbenega materiala, peska, kamna,
gline, okrasnega kamna, krede in gipsa. Občasno jih obratuje okrog 700, pogosteje 200, redno
pa okrog 50.
(povzeto po Salobir, 1988, str. 7)
Večji in bolj znani so:
 Hotavlje – marmor in okrasni kamen
2010),

(vir: http://www.marmor-hotavlje.si/ 1. 6.

 Cezlak na Pohorju – granit in čizlakit,
 Velika Pirešica pri Velenju – apnenec,
 manjši obrati za pridobivanje dolomita, tufa, lehnjaka, lončarske in opekarske gline.

2.1.4.2 Izkoriščanje rudnih zalog v Evropi in svetu
V Evropi so vodilne rudarske države Nemčija in Poljska ter seveda Rusija, ki s svojim
velikim delom sega v Evropo. Najbolj poznani so premogovniki v nemškem Porurju in poljski
Šleziji, v ruskem Donjeckem bazenu in v Zaporožju. Nekaj premoga pridobivajo tudi še
Francija, Velika Britanija, Češka ter Slovaška.
Železovo rudo večinoma pridobivajo v Kiruni na Švedskem, v avstrijskem Erzbergu in v
Albaniji, kjer so tudi nahajališča niklja, vanadija in kroma. Znana so še nahajališča živega
srebra v Almadeni v Španiji, v glavnem pa so povsod po Evropi odprti manjši rudniki kovin,
nekovin in soli.
V svetovnem merilu so največji premogovniki, ki odkopavajo s površinskimi kopi, v
Avstraliji in Novi Zelandiji. Z rudami vseh vrst so bogate severno in južnoameriške države,
Afrika in Azija. Diamante pridobivajo v Južnoafriški republiki, zlato v Gani.
Veliko rudarsko proizvodnjo imajo še Kitajska, Indija in azijski del Rusije.
Premogi, rude in minerali, ki jih v svetovnem merilu največ pridobivajo, so (povzeto po
Salobir, 1988, str. 10):
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-

premogi – lignit, rjavi premog, črni premog, antracit;

-

kovine (kovinske rude) – železo, svinec, cink, vanadij, krom, nikelj, wolfram, kadmij,
zlato, srebro, baker, platina, molibden, živo srebro, pirit, mangan, antimon;

-

nekovine – barit, boksit, kalcit, sol, azbest, uran, gline, sadra, grafit, magnezit.

Poleg naštetih pridobijo še množico drugih surovin v zelo majhnih količinah, potrebnih za
različne veje posebne industrije.

POVZETEK
Rudarstvo in pridobivanje premoga je več tisoč let stara panoga, ki se je poleg kmetijstva
razvila že na začetni stopnji človekovega razvoja. Potrebe po kovinah, predvsem zaradi
izdelave orožja in tudi vsakdanjih predmetov, so razvile geološko znanost, ki se ukvarja z
iskanjem nahajališč rudnin, ob njej pa se je razvilo rudarstvo, ki najdene rudnine izkoplje in
spravi na površje zemlje za nadaljnjo obdelavo. Industrijska revolucija in z njo razvoj
železnice, parnih lokomotiv, parnih ladij, kovinskih konstrukcij, stolpov in mostov ter
pridobivanje elektrike iz parnih elektrarn so zahtevali vedno več premoga, kovin in nekovin.
Povsod, na še tako majhnih in revnih nahajališčih, so klili rudniki in premogovniki.
Proizvodnja premoga se je močno povečala, postal je najpomembnejši vir energije.

VPRAŠANJA ZA OBNOVITEV ZNANJA
1. Rudarstvo je primarna gospodarska panoga in je skozi zgodovino doživela vrsto
sprememb. Opišite, kako se je rudarstvo razvijalo skozi stoletja. Kaj je po vašem
mnenju največji prispevek industrijske revolucije?
2. Rudarstvo in pridobivanje premoga sta vedno odigrala vodilni vlogi v energetiki.
Kakšen je vaš pomen rudarstva v energetiki v primerjavi z drugimi energetskimi viri?
Upoštevajte tako okoljski vidik kot trenutne zaloge po svetu in ekonomijo.
3. Ali so v vaši okolici stari, zapuščeni rudniki ali premogovniki? Izvedite čimveč o njih
(zgodovina, način pridobivanja).
4. Rudarstvo ni samo pridobivanje mineralne surovine pod zemljo. Katere so še druge
dejavnosti sodobnega rudarstva in kako so povezane med seboj?
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3

ODKOPNE METODE IN PRIDOBIVANJE PREMOGA

V nadaljevanju bomo obravnavali samo odkopne metode in mehanizirano pridobivanje
premoga pri podzemnem pridobivanju.
Pri podzemnem pridobivanju mineralnih surovin uporabljamo različne tehnološke procese, ki
so močno odvisni od velikega števila posebnih vplivov. Te vplive lahko razvrstimo v tri
skupine: rudarsko-geološki dejavniki, tehnično-ekonomski dejavniki in organizacijski
dejavniki.
Način dela, ki si ga bomo izbrali za odkopavanje mineralne surovine, se imenuje odkopna
metoda. Glavno vodilo pri izbiri odkopne metode je potreba po določeni mineralni surovini.
Zato moramo nahajališče najti, ga raziskati in odkopati.
3.1

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IZBIRO ODKOPNE METODE

3.1.1

Rudarsko-geološki dejavniki

Poleg že naštetih okoliščin, ki vplivajo na izbiro odkopne metode, so najpomembnejši
rudarsko-geološki dejavniki, to so tisti, ki jih proučujemo v zvezi z nahajališčem, njegovo
lego, tektoniko, ostalimi geološkimi značilnostmi in s samim rudarjenjem, torej možnostmi
pridobivanja in načini odkopavanja.
1. Velikost nahajališča in rudne zaloge
Velikost nahajališča in rudne zaloge sta dejavnika, ki vplivata na prihodnost in življenjsko
dobo vsakega rudnika, narekujeta možen obseg pridobivalnih del in določata proizvodnjo,
torej čas in količino odkopane rude, predvsem v časovno nekoliko daljšem obdobju.
2. Geofizikalne lastnosti nahajališča
Te lastnosti so bistvenega pomena za izbiro metode odkopavanja. Mehka in rušljiva
nahajališča zahtevajo ozke in kratke odkope, trdnejša pa dovoljujejo široke odkope, s katerimi
je proizvodnja bolj ekonomična.
3. Tektonika nahajališča
Goste porušitve, nepravilnosti, premiki, prelomnice ali rušna območja v sloju zahtevajo
takšno odkopno metodo, ki se lahko prilagaja vsem tem dejavnikom, to pa v glavnem
povzroči manjšo proizvodnjo, zapleteno mehanizacijo in veliko težav pri delu.
4. Lastnosti krovnine in talnine
Neposredne sloje nad jamskimi deli imenujemo strop, če so iz istega materiala, kakršnega
odkopavamo, sicer pa jih imenujemo krovnina oziroma talnina.
5. Debelina nahajališča in slojev
Način odkopavanja mora biti prilagojen tudi temu parametru. Tanke sloje odkopavamo po
vsej višini, debelejše pa v pasovih, oziroma etažah višine od 2 do 7 metrov in tudi do 15
metrov. Etaže so lahko nagnjene ali pa horizontalne.
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6. Naklon nahajališča in slojev
Naklon nahajališča in slojev močno odloča o izbiri odkopne metode. Nahajališče, ki ima
enake fizikalne lastnosti, enako debelino in enako prihribino, odkopavamo popolnoma
drugače, če je strmo, od nahajališča, ki je vodoravno ali blago nagnjeno.
7. Pojav eksplozivnih in drugače škodljivih plinov
Metoda odkopavanja mora zadostiti zahtevam po pravilnem zračenju delovišča in vseh
jamskih prostorov, še posebej, če so v nahajališču za eksplozijo in zdravje nevarni plini.
8. Podvrženost k samovnetju
Ta se pojavlja v glavnem samo v premogovnikih, najbolj podvržen k samovnetju pa je
premogov prah. Nahajališče, ki teži k samovnetju, je treba hitro in čisto odkopavati.
9. Vodonosnost slojev in okoliške hribine
Pod vodonosnostjo razumemo predvsem nevarnost vdora vode v jamske prostore, delovišča in
proge. Vdori vode lahko nastanejo iz podzemnih akumulacij vode (podzemna jezera), iz
površinskih tokov, jezer, morij in rek, atmosferne vode, predvsem v primeru nastajanja raznih
razpok in deformacij površine in podzemlja zaradi vplivov odkopavanja. Posebno nevarni so
vdori vode iz podzemnih akumulacij s tekočimi peski.
10. Pritisk na odkopu
Pritisk na odkopu je odvisen od lastnosti krovnine in talnine in od geofizikalnih lastnosti
nahajališča.
11. Hribinski udari
Hribinski udar ali nenadna sprostitev jamskega pritiska, ki povzroči hude deformacije jamskih
prostorov in poškodbe podporja, je del splošnega problema pojavljanja jamskega pritiska.
12. Stopnja mehanizacije odkopavanja
Mehanizacija odkopavanja je neločljivo povezana z metodo odkopavanja. Predvsem je
pomembno izbrati optimalno mehanizacijo glede na izbrano odkopno metodo, poleg tega pa
tudi dobro analizirati dejavnike, ki onemogočajo ali omejujejo povečanje.

3.1.2

Tehnično-ekonomski dejavniki

Tehnično-ekonomski dejavniki, ki vplivajo na izbiro odkopne metode, kažejo uspešnost
uporabe določene odkopne metode proti drugim odkopnim metodam, in sicer po enakih
kriterijih, odvisno od posamezne skupine odkopnih metod (povzeto po Hrastnik, 1981, str.
66).
Glavna dejavnika sta produktivnost dela in proizvodni stroški.
Skozi ta dva najpomembnejša elementa se posredno izraža vpliv in intenzivnost proizvodnje,
koncentracija proizvodnje, mehanizacija dela.
Proizvodno-tehnološki sklop je med drugim pogojen tudi z dimenzijami odkopne fronte,
hitrostjo napredovanja odkopne fronte, obsegom proizvodnje na enoto časa in obsegom
proizvodnje na proizvodno enoto.
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3.1.3

Organizacijski dejavniki

Organizacija dela pri podzemnem izkoriščanju mineralnih surovin ima izredno pomembno
vlogo za doseganje optimalnih tehnično-ekonomskih dejavnikov.
Pogoj za modernizacijo organizacije dela je sprememba kvalifikacijske strukture delavcev
(višja izobrazba, specializacija za določena dela), organiziranje cikličnega in neprekinjenega
proizvodnega procesa, povečanje stopnje mehanizacije in avtomatizacije. Dejavnik
stimulacije, tako finančne kot moralne, je bistvenega pomena za izboljšanje in produktivnost
dela.
Organizacija dela mora biti prilagodljiva za najrazličnejše razmere, ki se pojavljajo pri delu,
reševanje glavnih problemov pa mora biti vnaprej pripravljeno.
3.2

OSNOVNI KAZALCI UČINKOVITOSTI METODE ODKOPAVANJA

Kazalce razvrščamo v štiri osnovne skupine, in sicer: konstruktivno, proizvodno,
organizacijsko ter ekonomsko.
V konstruktivno skupino spadajo kazalci o nahajališču, kot so dolžina in širina odkopnega
polja (v metrih) - horizontalna, dolžina in višina odkopne etaže za strma nahajališča (v m),
dolžina odkopnega bloka (v m) in število odkopnih blokov, višina podetaže (v m) in število
podetaž, dolžina odkopa (v m) v odkopnem revirju, polju, pasu ali stebru, oblika odkopa,
skupna dolžina pripravskih prog, dimenzije zaščitnih stebrov.
Proizvodni parametri obsegajo podatke o tehnologiji dela:
 hitrost napredovanja odkopa (m/cm), (m/dan), (m/mes, m/leto), čas odkopavanja,
 proizvodna kapaciteta odkopa (t/cm, t/dan, t/mes, t/leto),
 specifična proizvodna kapaciteta (t/m/cm, t/dnino/cm),
 tehnološki proces odkopavanja – tehnične karakteristike vse vgrajene opreme.
Kazalci organizacije prikazujejo organizacijo dela na odkopu. V to skupino spadajo splošne
karakteristike organizacije dela na odkopih, število delovnih ciklusov v izmeni, število
delovnih izmen na dan, ciklogram dela na odkopu za glavnimi in pomožnimi fazami, program
dela na odkopu.
Ekonomika odkopavanja je najbolje prikazana s proizvodno ceno ene tone koristne surovine.
3.3

RAZVRSTITEV ODKOPNIH METOD

Mnoge odkopne metode so si zelo podobne, imajo enake značilnosti, vse pa lahko na splošno
porazdelimo v naslednje skupine (povzeto po Salobir, 1988, str. 17):
 po načinu ureditve (sanaciji) odkopnega prostora,
 po stopnji mehaniziranosti proizvodnega procesa,
 po debelini sloja, ki ga odkopavamo,
 po naklonu odkopavanega sloja,
 po dolžini odkopa (čela).
Po načinu ureditve odkopanega prostora poznamo odkopne metode z zaruševanjem krovnine
– rušenjem stropa, s polnim zasipom praznih prostorov – odkopanih prostorov, s puščanjem
24

Pridobivanje premoga in fosilnih goriv

odprtih odkopov in zaščitnih stebrov ter magazinske odkopne metode (postopki z začasnim
skladiščenjem rude v jami).
Odkopne metode delimo po stopnji mehaniziranosti proizvodnega procesa na nemehanizirane
(ročne), polmehanizirane (delna pomoč strojev), mehanizirane (večino dela opravijo stroji) in
avtomatizirane (minimalno število delavcev s pomočjo avtomatike vodi odkopavanje).
Debelina sloja vpliva na odkopno metodo. Odkopavamo lahko zelo debele sloje, srednje
debele sloje, tanke in zelo tanke sloje.
Naklon sloja je lahko horizontalen ali rahlo nagnjen, srednje nagnjen ali strm.
Po dolžini odkopa ločimo odkopne metode s kratkim čelom (do 60 m), širokočelne (nad 60 m,
v Premogovniku Velenje tudi nad 200 m) in kombinirane.

3.3.1

Odkopne metode z zaruševanjem krovnine

Osnovna naloga pri reševanju jamskega pritiska je kontrolirano upravljanje s krovnino
(krovninskimi plastmi in nanosi) in je sestavni del proizvodnega procesa. Ker vedno iščemo
tak način proizvodnje, ki nam omogoča največjo tehnično in ekonomsko učinkovitost ter
maksimalno varnost pri delu, se pri slojevitih nahajališčih, kamor v glavnem spadajo
premogišča, največkrat odločimo za popolno zaruševanje krovnine.
Popolno zaruševanje krovnine v odkopani prostor je potrebno zaradi zmanjšanja pritiska na
odkopno podporje, odkopni prostor in bližnje jamske proge.
Zaruševanje poteka v določenih časovnih intervalih po umiku ali premiku (zamiku) podporja
v smeri odkopavanja. Proces zaruševanja korakoma spremlja napredovanje odkopa, s katerim
je časovno in prostorsko usklajen.

Slika 3.1: Shematski prikaz zaruševanja krovnine pri horizontalni koncentraciji
vir: Hrastnik, 1981, 75
Pri teh odkopnih metodah po odkopu koristne substance, kar imenujemo tudi rovni premog,
nastalih praznih prostorov ne zasipavamo, ampak jih zapolnjujemo s krovnimi plastmi in s
starim delom zgornje, že odkopane etaže.
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Prednosti teh odkopnih metod so nižji proizvodni stroški odkopavanja, možnosti doseganja
večje produktivnosti dela in neomejena možnost uvajanja posameznih vrst odkopne opreme in
odkopne mehanizacije.
Pomanjkljivosti teh metod pa so večje možnosti ogrevov in jamskega ognja ter škodljivi
vplivi odkopavanja na površini.
Razlikujemo tri vrste zaruševanja krovnine:
 prvo (primarno) zaruševanje,
 tekoče zaruševanje,
 drugo (sekundarno) zaruševanje.
Primarno (prvo) zaruševanje izvedemo takoj po oblikovanju odkopa, in sicer z miniranjem,
ker je še premalo odprtega prostora, da bi v krovnini nastal pritisk, potreben za zaruševanje.
Tekoče zaruševanje je utečen in neprekinjen proces, ki ciklično spremlja napredovanje
odkopa.
Zaruševanje poteka takoj po premiku (zamiku) podporja, če pa je krovnina trdna, si
pomagamo z miniranjem.
Stopnjo praznega prostora lahko določimo, če poznamo koeficient raztresenosti krovnine:
(povzeto po Salobir, str. 55, 1987)

K rk =

V0
〉1
V

(3.1)

kjer je:
Krk - koeficient raztresenosti,
V0 - volumen zarušene krovnine,
V - volumen cele krovnine, ki znaša od 75 do 95 %.

Sekundarno zaruševanje obsega zaruševanje krovnine, ki se kasneje in težje zaruši. Pri tem
si pomagamo zgolj z miniranjem.
Pri odkopnih metodah z zaruševanjem krovnine najpogosteje uporabljamo kratkočelno in
širokočelno odkopno metodo, odvisno od lege, debeline in naklona sloja.
Pri teh dveh metodah pridobimo surovino po sistemu:

 horizontalnega pridobivanja (koncentracije),
 vertikalnega pridobivanja (koncentracije).
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nadkop

podporje

podkop
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Slika 3.2: Shematski prikaz postopka zaruševanja
vir: Hrastnik, 1981, 79
3.3.1.1 Horizontalno pridobivanje
Horizontalno pridobivanje ali horizontalna koncentracija je pridobivanje mineralne surovine
samo iz podkopa v smeri napredovanja odkopa. Izberemo ga na podlagi lastnosti sloja,
premoga, prihribine, krovnine in talnine. Krovnina se zaruši takoj za premikom sekcij.
Primerno je za odkopavanje tankih slojev in tudi debelih slojev, kadar odkop napreduje blizu
nevarnih krovninskih plasti, ki so pogosto vodonosne in lahko ogrozijo odkop.
Dobre lastnosti horizontalnega pridobivanja so:

+ velika širina odkopa (ugodni naravni pogoji, visoko zmogljiva oprema),
+ hitro napredovanje odkopa (visoko zmogljivost rezalno-pridobivalnega stroja),
+ varno približanje nevarnim krovninskim plastem (kontrolirana odkopna višina),
+ preprostejše podporje (manj delovnih operacij),
+ manjši pritiski na odkopu, ker se strop manj naruši in ker odkop hitro napreduje,
+ potrebno je manj delovne sile (izvajanje manjšega števila potrebnih delovnih operacij).
Slabe strani so:

-

manjša proizvodnja v primerjavi z vertikalnim pridobivanjem (samo pridobivanje
podkopa),

-

večje odkopne izgube (omejene odkopne višine),

-

ne bistveno manjša obloženost odkopa z moštvom v primerjavi z enako dolgim
odkopom vertikalne koncentracije,

-

popolna odvisnost proizvodnje od kapacitete kombajna oziroma časa obratovanja
kombajna (vsa proizvodnja se pridobi izključno z rezalno-pridobivalnim strojem).
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Glavne delovne operacije v tehnološkem ciklusu so:

 izdelava križišča na pogonski strani,
 izdelava križišča na povratni strani,
 zaključen rez vzdolž čela,
 zamik transporterja,
 zamik sekcij podporja.

Slika 3.3: Prikaz zamika transporterja in sekcij
vir: Salobir, 1988, 84
V razdalji min. 15 m za rezalno-pridobivalnim strojem, ki izvaja rezanje podkopnega dela,
poteka zamik čelnega tranporterja. Zadnja faza je zamik hidravličnega podporja (sekcij), ko je
transporter polno zamaknjen.
3.3.1.2 Vertikalno pridobivanje
Značilnost odkopavanja z vertikalno koncentracijo je faza tehnološkega postopka, pri kateri
pridobivamo premog iz nadkopnega dela odkopa (to je stropa) nad sekcijami in ga točimo na
transporter.
Pridobljeni premog je del plasti, ki se zarušijo po zamiku sekcij.
Z izkušnjami je ugotovljeno, da je število zaporednih zamikov odkopa oziroma faze
napredovanja s podkopom, preden se začne faza pridobivanja stropa, odvisno od:

 razmer delovnega okolja,
 konstrukcije oziroma karakteristike podporja,
 medsebojne usklajenosti vseh faz dela.
Dobre lastnosti vertikalnega pridobivanja so:

+ velika koncentracija proizvodnje (pridobivanje premoga iz podkopa in stropa),
+ velik učinek in produktivnost (velika proizvodnja).
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Slabe strani:

-

težka uskladitev faz delovnega procesa (izvajanje večjega števila faz),

-

velika možnost zastojev zaradi številne in zapletene mehanizacije (montirane velike
opreme),

-

povečanje nevarnosti
odstreljevati),

-

slabo izkoriščen kombajn (pridobivanje premoga tudi iz stropa),

-

slabo izkoriščen transporter ali oba transporterja (oba transporterja ne obratujeta
istočasno).

zaradi

odstreljevanja

nadkopa

(ponekod

je

potrebno

Potek tehnološkega procesa:
I. Napredovanje s podkopom poteka enako kot pri horizontalnem pridobivanju:

 rezanje celotnega reza s kombajnom,
 zamik transporterja,
 zamik sekcij podporja,
 izdelava križišča na pogonski strani,
 izdelava križišča na povratni strani,
 čiščenje odkopa.
II. Pridobivanje stropa na posameznih odsekih odkopa:

 vrtanje dolgih vrtin v strop,
 polnjenje vrtin z razstrelivom,
 odstreljevanje,
 točenje stropa (zdrobljenega premoga),
 izdelava križišča (pogon),
 ropanje lokov (povratna),
 čiščenje odkopa.
Prve tri faze dela so pri razvoju točenja stropa odpadle, saj se ves premog iz stropa pridobiva s
točenjem premoga pred stropniki sekcij in ni potrebno izvajati postopka razstreljevanja (tak
primer je v Premogovniku Velenje).
3.3.1.3 Organizacija dela in obložitev odkopa
Obložitev odkopa pomeni število delavcev, ki delajo na odkopu v eni izmeni.
Odkop je delovišče, praviloma med dvema vzporednima progama, na katerem se pridobiva
premog. Višinsko je odkop razdeljen na podkopni del in nadkopni del.
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Obložitev določimo po potrebah odkopa, te pa so odvisne od:

 širine odkopa,
 tipa podporja,
 tipa kombajna,
 tipa oziroma sistema pridobivanja premoga,
 rudarsko-tehnoloških razmer na odkopu,
 stopnje mehaniziranosti odkopa,
 hitrosti napredovanja in
 drugih karakteristik.
Strokovnjaki (dr. Hribar) so sestavili posebno tabelo, ki vrednoti vse naštete dejavnike
odkopa, in izdelali obrazec, po katerem je mogoče obložitev dokaj natančno izračunati
(povzeto po Salobir, 1988, str. 87):
Oh = (6 + 0,07 × L) x (1 + 0,05 × p)

(3.2)

Ov = (6 + 0,11 × L) x (1 + 0,05 × p)

(3.3)

kjer je:

Oh, Ov – obložitev za horizontalni oz. vertikalni odkop ( - ),
6 – konstanta po tabeli (interna tabela po izkušnjah),
0,07; 0,11 – konstanti po tabeli (interna tabela po izkušnjah),

L – dolžina odkopa (m),
p – odkopni pogoji ( - ).
Za določanje ocene odkopnih pogojev (p) ocenjujemo naslednje lokacije odkopa:
mesto:

ocena (p):

- odvozna proga

0 do 5

- križišče pogona

0 do 5

- stanje odkopa

0 do 5

- križišče povratne

0 do 5

- dostavna proga

0 do 5

- skupna povprečna ocena

0 do 5

vir: interna tabela po izkušnjah Premogovnika Velenje
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Ovrednotenje odkopnih pogojev je sledeče:
razmere:

ocena (p)

- zelo ugodni

0

- ugodni

1

- manj ugodni

2

- srednji

3

- slabi

4

- zelo slabi

5

vir: interna tabela po izkušnjah Premogovnika Velenje

Slika 3.4: Jamska proga – slabi odkopni pogoji
vir: Premogovnik Velenje – interno gradivo
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1. primer izračuna obložitve:
dolžina odkopa L = 140 m (vertikalna koncentracija)
odkopne razmere p = 1 (ugodne)

Ov = (6 + 0,11× L ) ⋅ (1 + 0,05 × p )
Ov = (6 + 0,11× 140) ⋅ (1 + 0,05 × 1)
Ov = 21,4 × 1,05
Ov = 22,47 = 22 mož/izmeno
Število delavcev se spreminja glede na dolžino odkopa in odkopne razmere. Normalna
obložitev je cca. 20 delavcev na izmeno za odkop vertikalne koncentracije.
2. primer izračuna obložitve:

- dolžina odkopa L = 80 m (vertikalna koncentracija)
- odkopne razmere p = 3 (srednji)
Ov = (6 + 0,11 × 80) × (1 + 0,05 × 3) = 17 mož/izmeno
3. primer izračuna obložitve:

- dolžina odkopa L = 130 m (horizontalna koncentracija)
- odkopni pogoji p = 2,9 (srednji)
Ov = (6 + 0,07 × L) × (1 + 0,05 × p)
Ov =(6 + 0,07 × 130) × (1 + 0,05 × 2,9)
Ov = 17,29 = 17 mož/izmeno

Na podlagi izračuna in glede na vrsto pridobivanja lahko predvidimo sledečo razporeditev
ljudi (obložitev):
a) izdelava podkopa:

- vodenje odkopa

1 KV (kvalificiran)

- rezanje s kombajnom

1 KV + 1 PK (polkvalificiran)

- zamik sekcij

4 KV

- križišče pogona

2 KV + 1 PK

- križišče povratna

1 KV+2PK

- čiščenje podkopa

4 NK (nekvalificiran)

- skupaj

17 (9 KV + 4 PK + 4 NK)
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Pravilna in kvalitetna obložitev je zelo pomembna za kvalitetno izvajanje del.
b) izdelava nadkopa

- vodenje odkopa

1 KV

- točenje stropa

4 KV

- križišče pogon

2 KV + 1 PK

- križišče povratna

2 KV+2 PK

- čiščenje podkopa

4 NK

- dostava materiala

1 PK

- skupaj

17 (9 KV + 4 PK + 4 NK)

3.3.2

Odkopne metode z zasipavanjem odkopanih prostorov

Pri teh odkopnih metodah zasipljemo oziroma zapolnimo prazen prostor z jalovino ali drugim
neuporabnim materialom.
Glavne prednosti zasipavanja so boljši izkoristek rudnih zalog, manjša možnost samovžiga
premoga, bistveno zmanjšanje odkopnih pritiskov, povečana delovna varnost in varovanje
površine pred posedanjem.
Slabe strani pa so povečani stroški, počasnejše napredovanje in dodatna obremenitev
transportne mehanizacije.
Za to odkopno metodo se odločimo, če to zahtevajo razmere v nahajališču in kadar bi bil vpliv
na površino prevelik.
Pri zasipavanju moramo upoštevati zasipni koeficient (Z), ki znaša Z = 1,5 do 2,5 in je
odvisen od vrste materiala in zrnatosti. Upoštevati moramo tudi posedanje zasipnega
materiala, ki znaša P = 10 % do 50 %, kar je odvisno od vrste materiala in načina zasipavanja
oziroma moči zasipavanja. Običajno računamo, da pride na 1 m3 neporušene premogove
plasti od 0,55 do 0,8 m3 jalovine.
P = odstotek zasipnega materiala, ki se posede.
Odkopne prostore zapolnjujemo na naslednje načine:

 ročno zasipavanje,
 zalivanje ali zamuljevanje (plavni zasip),
 zapihovanje (pnevmatski zasip),
 strojno zasipavanje.
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Ročno zasipavanje
Za zasipavanje uporabljamo jalovino iz krovninskih ali talninskih plasti v kosih, ki naj bodo
čim manjši. Na odkope jo pripeljemo z vozički. Pred zasipavanjem obijemo tla in boke z
deskami, žično mrežo.
Hidravlični zasip
Hidravlično zasipavanje drugače imenujemo tudi zalivanje ali zamuljevanje oziroma plavni
zasip. Za transportno sredstvo uporabljamo vodo, pomešano z zasipnim materialom. To
mešanico vodimo po ceveh do delovišča.
Pogoja za dober transport sta:

 primerna mešanica,
 dovolj velika višinska razlika med podajalnikom na površini in deloviščem.
Slaba stran zalivanja so veliki stroški predvsem zaradi izčrpavanja vode, ki odteče iz zasipa,
razmočenja materiala v okolici in onemogočanja odkopavanja v sosednjem oddelku.
Pnevmatski zasip
Transportno sredstvo (medij) za zasipni material je komprimiran zrak, ki ga vodimo po ceveh.
Hitrost pretoka je večja kot pri hidravličnem zasipu, zato je tudi obraba cevi močno povečana.
Pritisk zraka znaša pri izstopu iz cevi 10 do 40 kilopaskalov (kPa). Dolžina transporta je
omejena na okrog 400 metrov, poraba zraka pa znaša 60 m3 zraka na 1 m3 zasipnega
materiala. Posedanje zasipa znaša od 20 do 30 %.

Slika 3.5: Shematski prikaz delovanja zapihovalnega stroja
vir: Salobir, 1988, 107
Strojni zasip
Pogosto uporabljen in dokaj cenen način zapolnjevanja praznih prostorov je zametalni način z
uporabo strojev za zametavanje. Po konstrukciji se zametovalni stroji med seboj razlikujejo,
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med najenostavnejšimi pa je izvedba z rebrastim gumijastim trakom, pri čemer se material
siplje na rebra, kratek trak pa ga odnese s hitrostjo 10 m/s in ga vrže 10 m daleč v prostor.

Slika 3.6: Shematski prikaz zametalnega stroja
vir: Salobir, 1988, 108

3.3.3

Odkopne metode s puščanjem odprtih prostorov in zaščitnih stebrov

Odkopne metode s puščanjem odprtih prostorov in zaščitnih stebrov v glavnem uporabljajo v
rudnikih kovin in soli. Pri nas takšno odkopno metodo uporabljajo v Rudniku svinca in cinka
v Mežici ter v Rudniku urana Žirovski Vrh.
Pogoj za uporabo te metode je dovolj trdna hribina oziroma kamnina, v kateri je uporabna
surovina, ki se ne ruši. Pri odkopavanju se odkopani prostori ne zarušijo niti ne zapolnijo,
ampak jih pustimo odprte. Taki prostori so veliki, zračni, dobro prehodni ali prevozni, zato v
njih uporabljamo jamske kamione, pridobivanje pa v glavnem poteka z udarno napravo,
vrtanjem vrtin, odstreljevanjem in nakladanjem. Odkopni prostori, ki so v glavnem kar proge,
sledijo rudi pod zemljo, ki največkrat ne nastopa v slojih, temveč je zelo nepravilno razporejena.
Delo poteka praviloma brez podgraditve, le s puščanjem zaščitnih stebrov, pod zaščito
posebno dobrih kamnin – hribin.

3.3.4

Komorne ali magacinske odkopne metode

Tudi magacinsko odkopno metodo le redko uporabljamo. Za odkopavanje so potrebne
priprave (sledilna dela z raziskavami), zato je treba izkopati na vsaki strani rudnega telesa
nadkop v jalovini z obzorja na obzorje. Iz nadkopov se opravijo preboji v rudno telo.
Ob vznožju rudnega telesa iz izvažalnega rova izkopljemo krajše nadkope v rudno telo, ki pri
odkopavanju služijo za ''sipke'' (gravitacijski transport rude). Tako rudno telo odkopavamo po
celotni dolžini in širini. Odstreljeni material gravitacijsko pada v sipke, od tod pa ga med
odkopavanjem odvažajo le toliko, kolikor je potrebno za nemoten proces.
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Glavna karakteristika teh metod je odkopavanje premogovega sloja v širokih in visokih
prostorih, ki so med seboj ločeni z varnostnimi stebri ustrezne debeline. Da lahko uporabljamo to metodo, mora biti debelina premogovega sloja večja od 5 metrov, material pa mora biti
čvrst. Pripravljalne proge izdelamo v spodnjem delu sloja in so napravljene pravokotno v
obliki mreže.
Rudo zbiramo – magaciniramo na odkopu. Pri vsaki odstrelitvi se spusti z odkopa le 30 do
40 % odstreljene rude, kolikor se poveča volumen. Pod stropom ostane prosti delovni prostor
višine 2 m. Šele po zaključku odkopavanja izpraznimo, zarušimo in zapustimo odkop.
Ta metoda je primerna za sloje s padcem nad 60°. Stiki med koristno snovjo in jalovino
morajo biti ostri, boki odkopa pa trdni.
Metoda zahteva malo pripravljalnih del, izkorišča gravitacijo (to je prosto padanje nakopane
rude), podporja je malo, odkopni učinki pa so veliki. Odstreljeni material mora biti dovolj
sipek, da ne pride do zamašitve komor, bunkerjev in sipk. Sočasno odkopavamo več stebrov,
ki so med seboj v stopničastem položaju. Izkoristek je od 85 do 95 %.

3.3.5

Podzemno uplinjanje premoga (PUP)

Eden izmed načinov pridobivanja energije iz premoga je tudi podzemno uplinjanje premoga.
Zaloge premoga so v velikih globinah neizmerne, vendar jih z do sedaj znanimi metodami
rudarjenja ne moremo izkoristiti. Te zaloge premoga so na globini od 1.500 do 7.000 m.
Izkoristiti jih bo možno le z novimi tehnologijami, kjer bo premog že v svojem ležišču
transformiran v tak produkt, ki se bo dal transportirati po vrtinah. Za take vrste rudarjenja je
treba premog spremeniti v plin, tekočino ali fluidizirano agregatno stanje. Premog moramo
pred izkoriščanjem spremeniti v gorljiv plin. Sloj premoga odpremo z vrtinami. Eden izmed
pristopov pri PUP je tehnologija uplinjanja s povezavo (linking) dveh vertikalnih vrtin,
prikazana na sliki.

Slika 3.7: Shematski prikaz tehnologije PUP z razširitvijo veznega kanala
A – upihovanje uplinjalnega sredstva,B – produktni plin,C – površina,
D – premoški sloj, E – votlina, F – razširjeni vezni kanal
vir: Hrastnik, 1981, 59
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4

MEHANIZIRANO PRIDOBIVANJE PREMOGA

Zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja in vedno dražje delovne sile se je pokazalo, da je
nemehanizirana Velenjska odkopna metoda razmeroma neučinkovita, premalo varna in
zahteva preveč fizičnega dela. Nujno je bilo potrebno doseči večjo produktivnost odkopov in
izboljšati varnost ter delovne razmere.
V ta namen so se začeli poizkusi strojnega pridobivanja premoga v podkopu s kombajnom in
mehaniziranega podpiranja stropa s hidravličnim podporjem. Začetek teh poizkusov je bil v
letu 1961. Največja težava pri nakupu podporja iz tujine je bila, da podporje ni bilo izdelano
za težke razmere v slovenskih premogovnikih. Med poizkusi so z raznimi konstrukcijskimi
spremembami osvojili podporja raznih tipov in proizvajalcev, ki pa se danes ne uporabljajo
več (KTU – Sovjetska zveza, SALZGITTER – ZR Nemčija, HEMSCHEIDT – ZR Nemčija,
DOWTY-MECO – Anglija, KLOCKNER – BECORIT – ZR Nemčija, MARREL – HYDRO
– Francija.
V zadnjem času se v Velenju uporabljajo sekcije tipa ESO-LL in Bucyrus (DBT).

Svetovni proizvajalci rudarske opreme
vir: http://www.joy.com/ (1. 6. 2010)
vir: http://www.eickhoff-bochum.de/de/ (1. 6. 2010)
vir: http://www.bucyrus.com/ (1. 6. 2010)

4.1

PRIPRAVA, NAMESTITEV IN MONTAŽA ODKOPNE OPREME

Preden lahko začnemo odkopavati, moramo odkopno opremo spraviti v jamo in jo tam
sestaviti ali zmontirati. Pred začetkom montaže odkopne opreme je treba izdelati posebne
jamske prostore, ki jih imenujemo:
a) dostavna proga z ranžirnim prostorom,
b) montažni prečnik (komora),
c) montažni jašek,
d) niše za vitle – za sestavljanje sekcij za vožnjo montažnega vozička,
e) odvozna proga.

Pridobivanje premoga in fosilnih goriv

Slika 4.1: Shema razporeditve opreme na mehaniziranem odkopu
1 – sekcije podporja, 2 – kombajn, 3 – stropni transporter, 4 – podkopni transporter,
5 – smerni transporter, 6 – pogonske sekcije, 7 – križiščna sekcija, 8 – drobilnik
vir: Pečovnik, 1987, 48
Preden začnemo vgrajevati odkopno opremo v čelno montažno komoro, opremimo odvozno
progo z vso potrebno odvozno mehanizacijo (verižni transporter, drobilnik, transporter z
gumijastim trakom). Nato najprej vgradimo čelni podkopni transporter, tako da je nakladalni
plug tik ob ločnem podporju. Temu sledi vgrajevanje podporja. Sekcije sestavljamo v
montažnem jašku na posebnem vozičku.
Montaža poteka po naslednjem vrstnem redu:
1. Osnovo položimo na voziček in namestimo lemniskatne vezi.
2. Vgradimo zadnje stojke.
3. Nato vgradimo zadnji ščit.
4. Vgradimo stropnik in sprednje stojke.
5. Vgradimo krmilni sistem in hidravlične cevi.
Ko sekcijo sestavimo, preizkusimo njeno delovanje, nato pa jo prepeljemo na mesto
vgraditve, kjer jo vpnemo. Še prej tam izropamo ločno podporje. Če montiramo odkop z
dvema transporterjema, sočasno z vgrajevanjem sekcij namestimo tudi stropni transporter. Na
osnovo vsake sekcije položimo en žleb stropnega transporterja. Ko končamo vgrajevanje
sekcij, zmontiramo še kombajn v posebej za to pripravljeni niši.

38

Pridobivanje premoga in fosilnih goriv

Za zaključek montaže namestimo še signalno-govorilne naprave in odkop povežemo s
hidravličnim omrežjem.

4.2

MEHANIZIRANO
PRIDOBIVANJE
NAKLADALNIMI STROJI – KOMBAJNI

PREMOGA

Z

REZALNO-

 Razvoj mehaniziranega pridobivanja premoga
Razvoj mehaniziranega pridobivanja premoga se je začel v prejšnjem stoletju, natančneje leta
1868, ko so v Angliji in Nemčiji uporabili prve zasekovalne stroje, ki so delali zarezo ob
talnini. Kasneje se je pojavil v Angliji zarezovalni stroj, to je bilo leta 1875, ki je zarezoval z
verigo, podobno kot motorna žaga. Nemci so 1896 leta vpeljali zarezovalni stroj z velikim
rotirajočim zarezovalnim diskom.

 Izbira odkopnega stroja
Odkopni stroj izberemo predvsem na podlagi ugotovitev o delovnih razmerah: oblike
nahajališča, debeline sloja, nagiba sloja, dolžine odkopa, lastnosti krovnine in talnine,
tektonskih motenj, plinonosnosti, stopnje nevarnosti prahu, možnosti zračenja delovišča,
trdote surovine, vrste podporja, višine odkopavanja, vrste transporta, želene granulacije
surovine, odkopne metode. Poleg naštetih pogojev so pomembni še tehnični in ekonomski
pogoji: cena stroja, gabariti stroja, možnost nakupa doma ali v tujini, dostop do rezervnih
delov, servisi in remonti.

 Rezalno-nakladalni stroji
Pri današnjem odkopavanju širokih čel uporabljamo rezalno-nakladalne stroje z enim ali
dvema rezalnima bobnoma.
Enobobenske stroje večinoma uporabljamo na odkopih z vertikalnim pridobivanjem surovine
(pa še to zelo poredko), dvobobenske pa na odkopih s horizontalnim in vertikalnim
pridobivanjem surovine.
Enobobenski rezalno-nakladalni stroj
Enobobenski rezalno-nakladalni stroj je visoko storilni stroj za popolnoma mehanizirano
pridobivanje premoga. Ima samo eno hidravlično krmiljeno rezalno ročico, na kateri je
pritrjen rezalni boben premera 1600 mm. Stroj je izdelek tovarne Eickhoff, tip EW - 170L. Ob
čelu se pomika s pomočjo vitla in zobatega kolesa po zobati letvi ob transporterju. Vgrajen
ima motor z močjo 170 kW, ki je vodno hlajen in zaščiten pred eksplozijo (»S« izvedba). V
višino lahko reže 320 cm, v globino pa 60 do 85 cm, odvisno od širine bobna. Za ta stroj je
treba ročno izdelovati nišo na povratni strani transporterja.
Enobobenski stroj – kombajn, ki si sam izdela nišo na povratni strani, pa je Eickhoffov
kombajn ESA-60 L ali ESA-150 L, ki ima rezalno ročico izvedeno tako, da lahko reže z
bobnom v sprednji ali zadnji legi, ne glede na smer premikanja transporterja in stroja. Ta tip
strojev se največkrat uporablja na odkopih z vertikalno koncentracijo, ki so podgrajeni z
najmodernejšim hidravličnim podporjem ščitnega tipa s samo enim transporterjem,
nameščenim na osnovi podporja.
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Slika 4.2: Primer bobna rezalno-nakladalnega stroja
vir: Tehnična in projektna dokumentancija PV

Dvobobenski rezalno-nakladalni stroj
Od enobobenskega se razlikuje po večjih zunanjih merah, večji instalirani moči motorjev (340
kW in več) in dveh ročicah, na katerih sta nameščena rezalna bobna. En boben je spredaj,
eden zadaj, vsak pa reže svoj rez, torej sprednji boben (v smeri gibanja kombajna) zgornji rez,
zadnji boben pa spodnji rez.

Slika 4.3: Rezalno-nakladalni stroj z dvema bobnoma (Eickoff SL 500)
vir: www.eickhoff-bochum.de/images/pr/bt/sl500.jpg
(1. 6. 2010)
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Glavni sestavni deli rezalno-pridobivalnih strojev (kombajnov)

Slika 4.4: Shematski prikaz razmestitve sklopov kombajna
1 – elektromotor, 2 – nosilna ročica bobna, 3 – vijačni rezalni boben (valj) – desnosučni,
4 – vijačni rezalni boben (valj) – levosučni,5 – Eicotronik pogonski sistem (vitel, zobnik,
zobata letev), 6 – razdelilna omara za elektriko in vodo, 7 – okvir stroja
vir: Tehnična in projektna dokumentancija PV
Poleg označenih sestavnih delov so potrebni še spremljajoči podsklopi:

 reduktor (zobniško predležje),
 podstavek stroja (šasija),
 nakladalni plug,
 krmilni mehanizem,
 vodila stroja.
4.3

HIDRAVLIČNO PODPORJE KOT SESTAVNI DEL MEHANIZIRANEGA
ODKOPA

Osnovna naloga hidravličnega podporja na odkopu je, da prenaša pritiske in varuje delavce
pred premogom v stropu.
Leta 1948 so Angleži izdelali prvo nosilno hidravlično podporje. Temu je po svetu sledil hiter
razvoj hidravličnih podporij. Od takih, ki jih je bilo treba premikati ročno, pa do samohodnih.
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V preteklosti so bili najpomembnejši proizvajalci hidravličnega podporja Dowty – Anglija,
Hemscheidt – Nemčija, Hidro-Marell – Francija, Salzgitter – Nemčija, Prva petoletka –
Trstenik, ESO – Velenje, Alpine – Avstrija, OKP, OMKT, KTU – bivša Sovjetska zveza.
Pri nas so najbolj znana in uporabljana podporja firme Dowty, Hemscheidt in stojke Salzgitter
ter kooperacijska izdelava teh podporij v tovarni ESO, danes pa ESO-LL in Bucyrus (DBT).

Katalog opreme
hidravličnega podporja Bucyrus
vir:http://www.bucyrus.com/media/2485
8/roof%20support.pdf (1. 6. 2010)

Slika 4.5: Hidravlično podporje Bucyrus
vir: http://www.bucyrus.com/mining-equipment/longwall/roof-supports.aspx (1.6. 2010)
Bistvo podporja je, da nosi premog nad seboj in ga zadržuje, da lahko pod njim varno delamo.
Ko še ni bilo hidravličnega podporja, ampak samo frikcijsko podporje – klasično čelo, je bil
naslednji sestav podgrajevanja:

 stojka (trenjska),
 stropnik,
 podloga (fala, krajnik).
To troje je danes v hidravličnem podporju povezano v kompleks elementov, ki združeni
opravljajo svojo funkcijo.
Iz podloge (fale) se je razvila osnova, stojko je zamenjal hidravlični cilinder, stropnik pa je
tudi doživel predelave in spremembe.
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Sodobno hidravlično podporje oziroma mehansko ogrodje sekcije sestavljajo:

 osnova,
 stojke, ena ali več (hidravlični cilindri), glavni deli,
 stropnik,
 podaljšek stropnika,
 oporna plošča,
 ščit,
 lemniskate ali pa H-povezava,
 podaljšek osnove,
 stabilizatorji – stropne zapore.

Slika 4.6: Shematski sestav sekcije hidravličnega podporja
vir: Tehnična in projektna dokumentacija PV

Sekcije se lahko glede na konstrukcijo ali po namenu razlikujejo:
a) Glede na število stojk, sekcije delimo na:

 enonožne,
 dvonožne,
 trinožne,
 štirinožne,
 štirinožne s pomožno visečo stojko, ki jo potrebujemo pri zamiku transporterja.
b) Glede na varovanje, geometrijo in nosilnost jih delimo na tri tipe za horizontalno in
vertikalno pridobivanje:

 ščitne,
 nosilne,
 nosilno-ščitne.
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Slika 4.7: Delitev podporja glede na delovanje sil
vir: Tehnična in projektna dokumentancija PV
Pri ščitnem podporju ena ali več stojk deluje v smeri ščita, pri nosilnem pa samo v stropnik.
Pri nosilno-ščitnem podporju del stojk deluje v smeri stropa, del pa v smeri ščita.
c) Glede na možnost premikanja delimo sekcije na:

 nepremične (premikajo jih ročno),
 premične (korakajoče, samohodne),
 drsno premične.
Korakajoče stopicajo naprej s povzdigovanjem in spuščanjem stojk, drsno premične pa drsijo
po osnovi in podaljšku osnove.
Glavni tehnični podatki za sekcijo so sledeči:
- višina sekcije

180−3200 mm,

- širina sekcije

0,8−2 m,

- teža

2,5−20 ton,

- dolžina

3−7 m,

- delovni pritisk emulzije

200 bar−400 bar,

- nosilnost

800−5500 kN.

4.3.1

Kriteriji in izračuni za hidravlično podporje

Hidravlično podporje ima nalogo prevzemati hribinske pritiske na odkopu in jih prenašati na
tla ter tako omogočiti izvajanje tehnološkega procesa pridobivanja premoga. Ni dovolj, da je
podporje sposobno sprejeti nase pritiske s stropa in da so nosilni elementi dovolj močni za
prestrezanje teh pritiskov, podporje jih mora uspešno prenašati čez osnovo na podlago.
Neustrezno oblikovano podporje, pri katerem so pritiski neugodno razporejeni, povzroča
težave pri zamikanju, slabo drži smer, osnova se pogreza, nosilna sposobnost pa je zato
zmanjšana.
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a) Izračun tlaka osnove hidravličnega podporja na tla:

p=

F
A

[kN / m ]
2

(4.1)

kjer je :
p – tlak osnove na podlago

kN/m2

F – nosilnost sekcije

kN (sila na sekcijo)

A – površina osnove

m2

Sila F, ki je rezultanta vseh hribinskih pritiskov na sekcijo, se prek stropnika, ščita, stojk in
lemniskatnih vezi prenaša na osnovo in s tem na tla.
Reakcija tal na osnovo v obliki tlaka p mora imeti velikost rezultante enako kot sila F. Poleg
tega mora biti razpored pritiskov na osnovo takšen, da je prijemališče rezultante P v isti osi
kot prijemališče sile F.

Slika 4.8: Prenašanje podporne sile na podlago in krivulja nosilnosti sekcije
M – točka največje nosilnosti FM – največja nosilnost
vir: Simić, Mihajlović, 1978, 53
Vedno je treba ugotoviti, kakšna je nosilnost podporja v posameznih točkah vzdolž stropnika.
Krivuljo, ki predstavlja nosilnost vzdolž stropnika, imenujemo krivulja nosilnosti.
Za določanje krivulje nosilnosti potrebujemo podatke o geometriji in nosilnih elementih
podporja. Najbolj natančno in hitro lahko določimo krivuljo nosilnosti z računalnikom, ki
nam poleg tega omogoča izračun za različne delovne višine.
Krivuljo nosilnosti je mogoče določiti tudi s primerjalnim postopkom, pri katerem nekatere
podrobnosti zanemarimo, podatke o geometriji pa dobimo z risbe podporja.
Prijemališči točk M in FM se glede na tip podporja spreminjata in sta pri nosilnem podporju
bližje sredini stropnika, pri ščitnem pa bližje ščitu.
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b) Določanje tlaka sile na tla – sila P:
Ko poznamo velikost sile, ki jo osnova prenaša na tla, in njen položaj, lahko izračunamo
pritisk osnove na tla.
V vsakem primeru morata biti izpolnjena oba ravnotežna pogoja, to sta enakost sil in
momentov sil.
Rezultanto določimo z enačbo:

P=

p1 + p2
×A
2

[kN ]

kjer je:
P – rezultanta

kN

p1 – pritisk na sprednjem robu

kN/m2

p2 – pritisk na zadnjem robu

kN/m2

A – ploščina osnove (A = b × L)

m2

b – širina osnove

m

L – dolžina naleganja osnove na tla

m

Rezultanta P mora biti enaka vsoti sil, ki se prenašajo prek osnove na tla.

Slika 4.9 : Linearna razporeditev sil
vir: Simić, Mihajlović, 1978, 53
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Slika 4.10: Hidravlično podporje na odkopu v jami Premogovnika Velenje
vir: Tehnična in projektna dokumentancija PV
Bistvo podpiranja je, da podporje nosi premog nad seboj in ga zadržuje tako, da lahko pod
njim varno delamo. Hidravlično podporje ima nalogo prevzemati hribinske pritiske in jih
prenašati na tla. Ni dovolj, da je podporje sposobno sprejeti nase pritiske s stropa in da so
nosilni elementi dovolj močmi za prestrezanje teh pritiskov, podporje jih mora uspešno
prenašati preko osnove na podlago. Sodobno hidravlično podporje sestavljajo: osnova, stojke,
stropnik, podaljšek stropnika, oporna plošča, ščit, podaljšek osnove.
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4.3.2

Izračun tehničnih parametrov pri mehaniziranem pridobivanju premoga

Pri tem izračunu nas zanimata predvsem:

 količinski izkop premoga (proizvodnja),
 kapaciteta smernega odvoza ter čelnega odvoza.
a) Izračun količinskega izkopa premoga:
Proizvodnjo izračunamo po obrazcu:
Q = L× h×b×γ

(t/dan)

(4.3)

kjer so:
L – širina odkopa

140 m

b – napredek odkopa

3,0 m/dan

h – odkopna višina

12,0 m (vertikalna koncentracija)

y – specifična masa premoga

1,3 t/m3

in dobimo:

Q = 140m × 3m × 12m × 1,3t / m 3
Q = 6552t / dan

b) Izračun kapacitete odvoza premoga:
Kapaciteto odvoza izračunamo po obrazcu:
q = K u × Či × t

kjer so:
q – kapaciteta odvoza
Ku – urna kapaciteta odvoza

800 t/uro

Či – časovna izkoriščenost

50 %

t – čas odvoza v enem dnevu 18 ur/dan
in dobimo:
q = 800 ⋅ 0,5 ⋅ 18
q = 7200ton / dan
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POVZETEK
Zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja in vedno dražje delovne sile se je
pokazalo, da je nemehanizirana Velenjska odkopna metoda razmeroma
neučinkovita, premalo varna in zahteva preveč fizičnega dela. Nujno je bilo
potrebno doseči večjo produktivnost odkopov in izboljšati varnost ter delovne
razmere.
Preden lahko začnemo odkopavati, moramo odkopno opremo spraviti v jamo in jo
tam sestaviti ali zmontirati.
Odkopni stroj izberemo predvsem na podlagi ugotovitev o delovnih razmerah:
oblike nahajališča, debeline sloja, nagiba sloja, dolžine odkopa, lastnosti krovnine
in talnine, tektonskih motenj, plinonosnosti, stopnje nevarnosti prahu, možnosti
zračenja delovišča, trdote surovine, vrste podporja, višine odkopavanja, vrste
transporta, želene granulacije surovine, odkopne metode. Pri današnjem
odkopavanju širokih čel uporabljamo rezalno-nakladalne stroje z enim ali dvema
rezalnima bobnoma.
Hidravlično podporje ima nalogo prevzemati hribinske pritiske na odkopu in jih
prenašati na tla ter tako omogočiti izvajanje tehnološkega procesa pridobivanja
premoga. Ni dovolj, da je podporje sposobno sprejeti nase pritiske s stropa in da so
nosilni elementi dovolj močni za prestrezanje teh pritiskov, podporje jih mora
uspešno prenašati čez osnovo na podlago.

VPRAŠANJA ZA OBNOVITEV ZNANJA
1. Pri mehaniziranem pridobivanju premoga prihaja tudi do zastojev zaradi poškodb na
elektro-strojni opremi. Katere so najpogostejše okvare?
2. V Premogovniku Velenje je v uporabi sodoben rezalno-nakladalni stroj Eickkhoff SL 300
IPC z dvema rezalnima glavama. Seznanite se z njegovimi tehničnimi podatki. Na spletu
poiščite še druge proizvajalce rezalno-nakladalnih strojev (kombajnov) za strojno rezanje
premoga. Kateri izmed njih ima največji tržni delež po svetu?
3. V neugodnih razmerah prihaja do tonjenja sekcij na odkopu. Skušajte analizirati vzroke za
ta pojav in kako ga rešujemo.
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5

VELENJSKA ODKOPNA METODA

Velenjski premogovnik deluje na največjem slovenskem nahajališču premoga in na eni od
najdebelejših znanih plasti premoga na svetu. V lignitnih plasteh, debelih kar 165 metrov, je
bilo doslej odkopanega več kot 220 milijonov ton lignita. Če bi ga naložili na vagone, bi
lahko z njimi sestavili kompozicijo, ki bi dvakrat obkrožila Zemljo.
Odkopavanje z Velenjsko odkopno metodo se vrši z najsodobnejšo opremo za širokočelno
pridobivanje premoga, prav tako pa je razvit varnostno-informacijski center, kjer se beležijo
vsa dogajanja iz jame na površino v trenutnem času (meritve jamskih plinov, delovanje
ventilatorskih postaj, spremljanje proizvodnje z odkopov, spremljanje transporta premoga
itd.)
Inženirska zbornica Slovenije je ob 10-letnici delovanja prvič podelila nagrade za
inovativnost oziroma inovativni pristop pri inženirski dejavnosti. Premogovnik Velenje je
nagrado dobil za Velenjsko odkopno metodo, ki je rezultat dolgoletnega dela številnih
rudarskih strokovnjakov. Uveljavila se je po letu 1947.

5.1

ZGODOVINA PREMOGOVNIKA VELENJE IN NJEGOV POMEN

Prve omembe nahajališč segajo v 18. stoletje, prva vrtanja v leto 1875, prvo jamsko odpiranje
pa v leto 1887.

Daniel pl. Lapp je bil prvi, ki mu je po odkritju glavnega lignitnega sloja leta 1875, ki šteje
kot »rojstno leto« velenjskega premogovnika, zares uspelo pridobivati omembe vredne
količine lignita. Rudarji so v času po odprtju prvega jaška, kljub zgolj ročnemu delu, uspešno
večali proizvodnjo, k čemur je pripomogla tudi nova železniška proga, ki je omogočila
prodajo bolj oddaljenim kupcem.
Že leta 1905 je bila v bližini Premogovnika zgrajena prva termoelektrarna, ki je delovala na
osnovi lignita. Pridobivanje premoga v Šaleški dolini je doživelo največji razmah po 2.
svetovni vojni, ko so potrebe po premogu skokovito narasle.
Količine izkopanega premoga so naraščale do sredine 90. let 20. stoletja. Velenjski
premogovnik je zagotavljal kar tri četrtine vsega slovenskega premoga. Moderna
mehanizacija in lastna odkopna metoda sta bili v osemdesetih letih prejšnjega stoletja komaj
dovolj za pokritje vseh potreb po premogu. Lakota tedanje države po energiji je povzročila, da
so v velenjskem premogovniku sredi 80. let dosegli vrhunec količin odkopanega premoga na
leto, to je bilo 5 milijonov ton premoga.
Danes je celotna količina odkopanega velenjskega lignita uporabljena za delovanje
Termoelektrarne Šoštanj, kjer iz letne odkopane količine premoga pridobijo eno tretjino
električne energije, ki jo porabimo v Sloveniji.
Pomen Premogovnika Velenje pa se ne meri samo z zadovoljevanjem te temeljne potrebe
družbe, temveč tudi z vplivi, ki jih ima premogovniška dejavnost neposredno na okolje in z
odnosom do okolja.
Slednje je predvsem povezanost s krajem in njegovimi prebivalci. Razvoj Velenja je tesno
povezan s premogovništvom, saj so rudarji mesto zgradili s svojimi rokami ob neštetih urah
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prostovoljnega dela.
Vpliv Premogovnika je čutiti tudi danes. Podjetje podpira in spodbuja dejavnosti na
športnem, kulturnem in šolskem področju. Na nekdaj poškodovanih površinah zaradi
rudarjenja je nastal Turistično rekreacijski center Jezero, ki na športne terene, v naravo ter
na športne in zabavne prireditve privablja veliko obiskovalcev. Leta 1999 je bil v opuščenem
delu jame Škale urejen Muzej premogovništva Slovenije, kjer lahko obiskovalci spoznajo
razvoj premogovniška v Sloveniji.

Slika 5.1: Deponija premoga Premogovnika Velenje in Šoštanjska termoelektrarna
vir: Premogovnik Velenje – interno gradivo

5.2

SPLOŠNO O VELENJSKI ODKOPNI METODI

Velenjska odkopna metoda se je uveljavila po letu 1947. V tehnološkem in organizacijskem
smislu se še vedno razvija in izboljšuje, predvsem v smislu povečevanja proizvodnje iz enega
odkopa, izkoristka sloja, varnosti zaposlenih, humanizacije dela ter ekonomičnosti.
Zaradi specifičnosti in visoke produktivnosti je poznana v svetovnem okolju in se kot
samostojni pojem – Velenjska odkopna metoda - navaja v rudarski strokovni literaturi.
Temeljni pristop pri odkopavanju s to metodo je v povečanju območja pridobivanja premoga
tudi nad varovani prostor na odkopu in pri tem izkoriščanju naravnih sil lomljenja ter
drobljenja sloja premoga.
Odkop je višinsko razdeljen na podkopni in nadkopni del. Podkopni del, višine od 3 do 4 m,
je zavarovan s hidravličnim podporjem, ki omogoča mehanizirano pridobivanje z odkopnimi
stroji – kombajni ter odvoz z zmogljivimi verižnimi transporterji. Nadkopni del, v višini od 7
do 17 m, je izpostavljen dinamičnim jamskim pritiskom, ki porušijo plast premoga. Tega
rudarji kontrolirano spuščajo v odkopni transporter in ga sproti odvažajo (povzeto po
Pečovnik, 1987, str. 55).
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Tabela 2: Proizvodnja premoga v letih 1875–2009

vir: Premogovnik Velenje – interno gradivo

5.3

RUDARSKO-TEHNIČNE RAZMERE LEŽIŠČA ODKOPAVANJA

Pri načrtovanju odkopavanja z Velenjsko odkopno metodo kakor tudi pri razvoju metode je
potrebno upoštevati določene pogoje, med katerimi so najpomembnejši:

 naravne razmere ležišča,
 projektivne razmere in
 tehnološke razmere.

5.3.1

Naravne razmere

Za načrtovanje odkopavanja z Velenjsko odkopno metodo so vsekakor najpomembnejši:

 globina odkopavanja,
 enoosna tlačna trdnost ter ostali fizikalno-mehanski parametri premoga,
 tektonika ležišča in
 konsolidacija starega dela.
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 Globina odkopavanja
Globina odkopavanja je absolutna globina, na kateri se odkopna plošča nahaja.

 Enoosna tlačna trdnost ter ostali fizikalno-mehanski parametri premoga
Parameter enoosne tlačne trdnosti premoga je eden od bistvenih elementov za izračun
potrebne nosilnosti podgradnje jamskih prog in za izračun varnostnega faktorja pred rotacijo
hidravličnega odkopnega podporja ter porušitvijo tal na odkopu.

 Tektonika ležišča
Ta parameter je pri načrtovanju odkopavanja z Velenjsko odkopno metodo potrebno
upoštevati prvenstveno pri napredovanju odkopa čez prelomne cone (predpisati tehnične
ukrepe v smislu varovanja čelne stene podkopnega dela).

 Konsolidacija starega dela
Konsolidacija je pogojena z naravnimi danostmi. Definira osnovne značilnosti rušnega
procesa in opredeljuje proces večkratne porušitve istega hribinskega masiva, kar je značilnost
in specifičnost Velenjske odkopne metode.

5.3.2

Projektivne razmere

Projektivni pogoji so odraz projektnih rešitev v danih naravnih razmerah, ki zajemajo,
upoštevaje naravne pogoje, sistem odpiranja in priprave etaž, sistem prostorske razporeditve
odkopnih plošč in samo dinamiko odkopavanja odkopnih plošč. Ti pogoji so:

 stopnja konsolidacije starega dela,
 širina odkopne plošče, ki je enaka dolžini odkopa,
 etažna višina,
 vzdolžni naklon odkopne plošče,
 prečni naklon odkopne plošče (naklon širokega čela),
 lega odkopne plošče na etaži in
 število odkopanih plošč nad odkopom.
 Stopnja konsolidacije starega dela
Po prehodu odkopa se začne razrušena hribina ponovno konsolidirati. Poznavanje tega
parametra nam omogoča določiti dinamiko priprav in odkopavanja tako, da so medsebojni
vplivi čim manjši. Raziskave na tem področju so pokazale, da lahko s pripravljalnimi deli ob
obkopanim plaščem ali pod njimi pričnemo, ko stopnja konsolidacije preseže 80 %.

 Širina odkopne plošče
Širina odkopne plošče je enaka dolžini odkopa in je praviloma odvisna od projektnih rešitev v
danih naravnih razmerah ter tehničnih zmogljivosti odkopne opreme.
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 Etažna višina
Etažna višina je višina od tal projektirane etaže do starega dela (že odkopane etaže) ali do
krovnine. Ta višina praviloma ne sme presegati dovoljenih odkopnih višin (izračunane po
kriterijih varnega odkopavanja). Na mestih, kjer ta pogoj ni izpolnjen, je treba s predpisanimi
dodatnimi tehničnimi ukrepi preprečiti pridobivanje premoga iz nadkopnega dela odkopa čez
izračunane dovoljene odkopne višine.

 Vzdolžni naklon odkopne plošče
Vzdolžni naklon odkopne plošče je odstopanje linije vzdolž smernih prog od horizontalne
smeri. Glede na ta naklon so plošče vodoravne, nagnjene navzdol (od montažne komore proti
odkopni meji). Izjemoma so deli nekaterih plošč nagnjeni navzgor. Naklon plošč narekujejo
naravne razmere, projektivni pogoji kakor tudi karakteristike odkopne opreme.

 Prečni naklon odkopne plošče
Praviloma je plošča vodoravna ali rahlo nagnjena proti odvozni strani. Naklon plošč
narekujejo naravne razmere, projektivne razmere kakor tudi karakteristike odkopne opreme.

 Število odkopanih plošč nad odkopom
Ta parameter pove, ali je krovnina nad območjem odkopavanja že narušena ali ne. Na osnovi
tega lahko že pri projektiranju napovemo potrebni obseg pomoči naravnemu procesu rušenja
in drobljenja premoga v nadkopnem delu.

5.3.3

Tehnološke razmere

Tehnološki pogoji, ki vplivajo na odkopavanje z Velenjsko odkopno metodo ter na njen
razvoj, so tip odkopnega podporja, tip tehnološkega ciklusa, tehnološki čas v eni izmeni,
hitrost napredovanja odkopne fronte, daljše tehnološke prekinitve na odkopu, odkopne izgube
in rudarsko-tehnološki pogoji.

 Tip odkopnega podporja
Pri odkopavanju z Velenjsko odkopno metodo uporabljamo nosilno-ščitno podporje, nosilno
podporje in ščitno podporje.
Za uporabo določenega tipa podporja pri projektiranju izvedemo kontrolni izračun
varnostnega faktorja proti rotaciji podporja in porušitvi tal za prognozirane geomehanske
lastnosti premoga na območju odkopavanja.

 Tip tehnološkega ciklusa
Tip tehnološkega ciklusa je odvisen od odkopne opreme, kontinuiranosti napredovanja
odkopa in tehnike pridobivanja nadkopnega dela odkopa.
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 Tehnološki čas v eni izmeni
Tehnološki čas je razpoložljiv čas za delo na odkopu. To je čas od trenutka, ko moštvo prispe
na odkopno delovišče, do trenutka, ko ga zapusti.

 Daljše tehnološke prekinitve na odkopu
Daljše tehnološke prekinitve na odkopu lahko v določenih razmerah negativno vplivajo na
stabilnost odkopne opreme. Zaradi tega je za primere daljših tehnoloških zastojev potrebno
izdati ustrezna navodila za daljše mirovanje odkopa (v smislu zagotavljanja stabilnosti odkopa
v času mirovanja ter preprečevanja razvoja oksidacijskih procesov).

 Hitrost napredovanja odkopne fronte (odkopa)
Hitrost napredovanja odkopa je odvisna od naravnih in tehnoloških razmer. Odkop mora
napredovati tako, da so odstopanja v hitrosti majhna. Za eventualna daljša obdobja ustavitve
odkopa je potrebno izdati ustrezna navodila za pripravo odkopa za daljše ustavitve.

 Odkopne izgube
Pomemben parameter pri Velenjski odkopni metodi so odkopne izgube, ki nastanejo pri
odkopavanju. Odkopne izgube predstavljajo premog v ležišču, ki ga ne moremo pridobiti in je
v tehnološkem smislu v danem trenutku izgubljen.

5.4

TEHNOLOGIJA PRIDOBIVANJA PREMOGA NA ODKOPU

Tehnologija pridobivanja premoga z Velenjsko odkopno metodo je obdelana v tipskih
rudarskih projektih "Tehnologija odkopavanja z uporabo hidravličnega odkopnega podporja z
enim transporterjem na osnovi", številka projekta RP - 17/92, in "Odkopavanje premoga s
hidravličnim podporjem z dvema transporterjema", številka projekta RP - 29/93.
Glavne delovne operacije pri izvajanju tehnološkega procesa so:
1. Rezanje čelne stene v podkopu
2. Zamik odkopnega verižnega transporterja
3. Zamik odkopnega hidravličnega podporja
4. Pridobivanje premoga iz nadkopnega dela odkopa

5.4.1

Postopek pridobivanja premoga iz podkopnega dela

Glavne delovne faze pri pridobivanju premoga iz podkopnega dela odkopa so:
1. Rezanje čelne stene
2. Zamik odkopnega transporterja
3. Zamik odkopnega hidravličnega podporja
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Rezanje poteka s pridobivalnim strojem, ki se pomika na vodilih po verižnem odkopnem
transporterju. Višina in globina enkratnega reza sta odvisni od gabaritov in karakteristik
odkopne opreme.

Slika 5.2: Tlorisni prikaz faz dela pri pridobivanju premoga iz podkopnega dela odkopa
vir: Rudarski projekt Velenjska odkopna metoda, 1996
Zamik odkopnega verižnega transporterja sledi pridobivalnemu stroju, ko ta odreže talni rez.
Razdalja, na kateri je transporter polno zamaknjen, je odvisna od konstrukcijskih lastnosti
sestavnih elementov odkopne opreme.
Zamik hidravličnega odkopnega podporja poteka na odsekih, kjer je odkopni transporter že
polno zamaknjen. Faze zamika so:
1. Popuščanje podporja
2. Premik podporja s hidravličnim cilindrom
3. Vpenjanje podporja
4. Zaščita čelne stene z oporno ploščo

5.4.2

Postopek pridobivanja premoga iz nadkopnega dela

Pridobivanje premoga iz nadkopnega dela sledi v korakih, ko je opravljeno dovolj rezov in
zamikov v podkopnem delu. Pri obstoječi opremi je to 2 do 3 reze v trdnem in žilavem
premogu ter 3 do 6 rezov v porušenem in drobečem premogu. Širina koraka je odvisna od
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gabaritov odkopne opreme in geomehanskih lastnosti premoga. Če je potrebno, nadkopni del
razstreljujemo. Mesto vrtanja vrtin in naklon vrtin sta odvisna od tehnologije pridobivanja
nadkopnega dela. Kontrolirano pridobivanje zdrobljenega premoga iz nadkopa dosežemo s
spuščanjem premoga skozi odprtino v ščitu ali s spuščanjem pred pregibnimi stropniki v
sprednjem delu podkopa. Razbijanje večjih kosov premoga izvajamo s sekundarnim
razstreljevanjem ali z drugimi delovnimi pripomočki.

5.4.3

Izdelava križišč in zamik smernega verižnega transporterja

Izdelava križišč, ropanje jeklenega ločnega podporja in zamik smernega verižnega
transporterja potekajo skladno z napredovanjem odkopa. Križišča so klasična (podpiranje z
jeklenimi stojkami in stropniki ter lesenimi podvlekami), delno mehanizirana ali popolnoma
mehanizirana (križiščna sekcija). Glede na to, da izdelava klasičnih križišč predstavlja
kritično in zelo zamudno fazo delovnih opravil na odkopu, vedno več klasičnih križišč
nadomeščamo s popolnoma mehaniziranimi križišči.
Zamik križišča poteka popolnoma avtomatizirano. Prve 3 sekcije na pogonski strani odkopa
so t. i. pogonske sekcije. Pri zamiku teh sekcij se istočasno pomakne naprej tudi smerni
transporter v odvozni progi, drobilec premoga ter povratna postaja smernega transporterja.
Celoten tak zamik celotnega postrojenja traja približno 30 sekund.

Slika 5.3: Odkop v sloju premoga
vir: Rudarski projekt Velenjska odkopna metoda, 1996
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Slika 5.4: Shematski prikaz odkopne plošče – 3D-pogled
vir: Rudarski projekt Velenjska odkopna metoda, 1996

5.4.4

Oprema na sodobnem odkopu v Premogovniku Velenje

V Premogovniku Velenje se na širokočelnih odkopih uporablja najsodobnejša elektro-strojna
oprema. V nadaljevanju je seznam rudarskih naprav s tehničnimi podatki.

•

Hidravlično podporje Bucyrus širine 1,75 m

•

Odkopni verižni transporter JOY-7 (268 x 900, dolžine 1750 mm), pogon P = 2 x
400 kW, Qmax = 1200 t/h, maksimalna hitrost transporterja v = 0,9 m/s, veriga 2 x ø 38
x 146 mm, razdalja med prečniki l = 0,876 m (6 členov verige).
Odkopni transporter poganjata dva frekvenčno regulirana elektromotorja (VSD
motorja – moč 400kW, napetost 1000V).
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5.5

•

Pridobivalni stroj Eickhoff SL300 IPC.

•

Smerni verižni transporter JOY-7 (222 x 900, dolžine 1500 mm), pogon P = 1 x
400 kW, v = 1 m/s, b = 900 mm, Q = max.1200 t/h, veriga 2 x ø30 x 108 mm
Pogon smernega verižnega transporterja, ki je položen po sredini odvozne proge, se
vrši s 1000V frekvenčnim elektromotorjem (VSD motor, moči P = 400kW in
reduktorjem S 500 E).

•

Smerni transporter s trakom Stan 1200, pogon P = 2 x 300 kW, vmax = 2,6 m/s
(hitrost se lahko zvezno spreminja, hitrost za odvoz lokov je 0,85 m/s, hitrost za odvoz
premoga je 2,6 m/s, konstrukcija NIKO 1200, kapaciteta Q = 1090 t/h.

•

Udarni drobilnik JOY, pogon P = 1 x 160 kW, Q = 1500 t/h, n = 1485 min-1, masa =
16000 kg.

•

Hidravlični lomilec premoga ABA.
KAZALCI USPEŠNOSTI VELENJSKE ODKOPNE METODE

Velenjska odkopna metoda je do sedaj pokazala zelo dobre rezultate. Danes je bilo v
Premogovniku Velenje nakopanih okrog 220 milijonov ton lignita, zalog je pa še za okrog
130 milijonov ton. Letna proizvodnja se giblje okrog 4 milijonov ton in je dosežena na vseh
odkopih preko celotnega leta.
Velenjska odkopna metoda se je skozi zgodovino vedno izpopolnjevala z novejšo odkopno
opremo, posledica tega pa so kazalci odkopne opreme, ki so se vedno izboljševali. Spodaj so
navedeni najpomembnejši:
• dolžina odkopov: 110–230 m
• odkopna višina: 4–18 m
• napredek odkopa: 2–6 m/dan
• dnevni izkop na enem odkopu: 4000–15000 t/dan
• produktivnost: 43–60 t/m/dan (43–60 ton/dan na 1 meter dnevnega napredka odkopa)
• odkopni učinek: 90–130 t/dnino (90–130 ton na enega zaposlenega na izmeno)
• letni izkop: 4 MIO ton/leto (največ 5,1 MIO ton l. 1985)
Večja stopnja mehaniziranosti na odkopih omogoča poleg humanizacije del tudi manjše
število zaposlenih. To pa je poleg vedno boljše izobrazbene strukture in usposobljenosti
rudarjev glavni razlog, da se odkopni učinek konstantno dviguje. Leta 1980 je znašal 27,71
ton na dnino, leta 1990 37 ton na dnino, medtem ko je bil leta 2002 že 119 ton na dnino.
Sedanji
odkopni
rezultati
so
primerljivi
z
najboljšimi
v
Evropi.
Enakomerno narašča tudi produktivnost odkopne fronte. Dolžina odkopne fronte se manjša iz
leta v leto in je tako leta 1980 znašala 1376 m, medtem ko je leta 2003 znašala le še 302,8 m.
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Temu primerno pa se je gibala tudi produktivnost odkopne fronte. V letu 1980 je znašala
10,70 t/m/dan. Leta 1990 je bila že dvakrat večja, v zadnjih letih pa se približujemo
produktivnosti 60 ton iz metra odkopne fronte na dan.

5.6

PRODAJA ZNANJ PREMOGOVNIKA VELENJE NA JUGOVZHODNE TRGE

Trend rudarstva v Evropi je posodabljanje opreme, ki omogoča varno in produktivno
obratovanje premogovnikov in rudnikov. Tako je tudi v JV Evropi, kjer praktično v vseh
državah poskušajo posodobiti obstoječe rudnike, marsikje pa celo razmišljajo o odpiranju
novih odkopnih polj.
Kot posledica iskanja novih poslovnih priložnosti se je Premogovnik Velenje odzval na
mendarodni tender pod naslovom “Usluga i roba za remont, revitalizaciju i ugradnju
opreme kompleksnog mehanizovanog širokog čela Rudnika Mramor”. Pri projektu je šlo
za celovito rešitev prenosa znanja ter za zagon nove proizvodnje oz. vpeljavo nove
tehnologije v rudniku Mramor v okviru tuzelskih rudnikov Kreka. Premogovnik Velenje je
tako v rudnik Mramor uspešno prodal rudarsko opremo za širokočelno pridobivanje premoga.
Podpisana je bila pogodba za dobavo in vgradnjo opreme mehaniziranega širokega čela v
rudniku MRAMOR z Rudniki Kreka iz Tuzle v vrednosti 3,56 MIO EUR. S tem so bili
podani pogoji za pričetek vgradnje odkopne opreme na jamsko delovišče. V izvedbo projekta
so se vključila tudi podjetja iz republike BIH.

Rudniki Kreka v Bosni
vir: http://kreka.ba/rudnik-mramor.html (1. 6. 2010)

POVZETEK
Širokočelna odkopna metoda se je v Premogovniku Velenje od pričetka odkopavanja do
danes v organizacijskem in tehnološkem smislu vseskozi izpopolnjevala, tako da danes
spada med najpomembnejše odkopne metode za odkopavanje debelih slojev premoga in
je tudi v svetu poznana kot Velenjska odkopna metoda. V tehnološkem in
organizacijskem smislu se Velenjska odkopna metoda še vedno razvija in izboljšuje,
predvsem v smislu povečevanja proizvodnje z enega odkopa, povečevanja izkoristka
sloja, varnosti zaposlenih ter humanizacije dela.
Zaradi specifičnosti in visoke produktivnosti je poznana v svetovnem okolju in se kot
samostojni pojem – Velenjska odkopna metoda – navaja v rudarski strokovni literaturi.
Temeljni pristop pri odkopavanju s to metodo je v povečanju območja pridobivanja
premoga tudi nad varovani prostor na odkopu in pri tem izkoriščanju naravnih sil
lomljenja ter drobljenja sloja premoga.
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VPRAŠANJA ZA OBNOVITEV ZNANJA

1. Opišite faze dela pri izvajanju tehnološkega procesa pridobivanja premoga z
Velenjsko odkopno metodo.
2. Na samo izbiro odkopne metode vplivajo številni dejavniki (nahajališče, globina ...).
Kateri so tehnološki pogoji, ki vplivajo na odkopavanje z Velenjsko odkopno metodo?
3. Osnova odkopavanja je izdelan rudarski projekt, po katerem se izvajajo dela. Kateri so
projektivni pogoji? Analizirajte jih. Kateri izmed njih odigra vključno vlogo?
4. Katere so prednosti in slabosti vertikalne koncentracije? Primerjajte jih s prednostmi
in slabostmi metode horizontalne koncentracije.
5. Opišite način pridobivanja premoga iz nadkopnega dela.
6. Jamski prah predstavlja eno izmed potencialnih nevarnosti v jami Premogovnika
Velenje. Kaj je jamski prah in kako nastaja? Pridobite kemijsko analizo vzorca
jamskega prahu in analiziraj sestavo.
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6

POTENCIALNE NEVARNOSTI IN VARNOSTNI UKREPI PRI
PRIDOBIVANJU PREMOGA

Pri procesu pridobivanja premoga je zaznanih več potencialnih nevarnosti. V nadaljevanju so
opisane tako potencialne nevarnosti kot preventivni ukrepi za njihovo preprečevanje.

6.1

POŽARI

Požare povzročajo:

 okvare na elektro-strojnih in transportnih napravah,
 samovžig premoga, premogovega prahu, eksplozija metana ali razstrelilnih sredstev,
 poleg požarov ogrožajo zaposlene v jami tudi dimni plini, ki nastanejo ob požaru na
objektih v bližini ustja jaška ali v jašku.
Obramba pred požari
Vzrok za nastanek požara preprečujemo s tem, da:

 pri projektiranju prezračevanja preprečimo prevelike depresije predvsem v področjih z
narušenim premogom,
 pri tehnologiji izdelave jamskih prog preprečimo nastajanje zruškov,
 eventuelno nastale zruške sprotno saniramo in pravočasno odkrivamo začete
oksidacijske procese ter ogreve,
 vse jamske objekte zaradi preventive obdelujemo in izdelujemo v protipožarno varni
oblogi (izolacijski plašči, injektaža, paneli, brizgan beton),
 vzdržujemo jamske prostore, vode za hidrantno omrežje in ostalo opremo,
 odstranjujemo in nevtraliziramo premogov prah in vnetljiva sredstva.
Stalno izvajamo kontrolo s stacioniranimi, kontinuiranimi in prenosnimi merilniki (dežurni
Premogovnika, zračni nadzorniki) ogljikovega monoksida (CO).
Ukrepi v primeru požara
Ob požaru poskrbimo:

 za umik zaposlenih z ogroženega območja (signalizirajo merilniki CO, prenosni
merilniki) in
 takoj poskusimo omejiti ogenj, pogasiti požar.
V kolikor nam to ne uspe, poskrbimo za:

 zmanjšanje dovoda kisika na požarno območje (preusmeritev zračnega toka, dušenje
zračnega toka),
 izolacijo ognja (izopor pena, injektaža z lahko in težko mehansko peno),
 zapiranje požarnega področja z zadelkami.
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Slika 6.1: Izolacija ognja z izopor peno
vir: Premogovnik Velenje – interno gradivo

6.2

VDORI, IZPUHI, EKSHALACIJA IN IZRIVI NEVARNIH JAMSKIH PLINOV

Nevarnost vdora ali izpuha plinov se pojavlja predvsem:

 pri napredovanju raziskovalnih, pripravljalnih ali odpiralnih delovišč predvsem pod
svežo krovnino,
 ob prelomnih conah in pri vdorih vode.
Nevarnost izriva plinov nastopa predvsem pri:

 nenadnemu zapiranju stropnega dela odkopnih delovišč (nevarna plina, ki se pri tem
pojavljata, sta metan CH4 in ogljikov dioksid CO2),
 izhajanju strupenih eksplozivnih plinov iz starih del in
 izhajanju metana iz zapoznelo aktiviranih prelomnih con.
Obramba pred nevarnostjo vdorov, izpuhov, izrivov in ekshalacije nevarnih jamskih plinov
Med uspešnejše načine zavarovanja pred nevarnostjo vdorov, izpuhov in izrivov nevarnih
jamskih plinov prištevamo:







redno predvrtavanje,
dosledno zapiranje nadkopnih delov delovišč,
dosledno zapiranje končanih etaž,
pravilno prezračevanje jamskih prostorov,
intenzivno kontrolo koncentracij na ogroženih območjih ob izvajanju del pod stalnim
poostrenim nadzorom,
 kontinuirano merjenje nevarnih jamskih plinov s stacionarnimi in prenosnimi
merilniki,
 avtomatski izklop elektronaprav pri povečani koncentraciji metana nad dovoljeno
mejo,
 montažo dihalnikov (nevtralni vir zraka) in bliskavic za signaliziranje (CH4, CO2) na
odkopih in pripravskih deloviščih ter v izstopnih progah.
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Slika 6.2: Merilnik plinov Dräger 7000 X-am
vir: Premogovnik Velenje – interno gradivo
Ukrepi v primeru vdorov, izpuhov in ekshalacije nevarnih jamskih plinov

 Zelo pomembno je takoj brez oklevanja pristopiti k dihalnikom svežega zraka, jih
aktivirati in namestiti ter pričeti dihati zrak iz njih. Dihalniki so nameščeni na vseh
odkopih, izstopnih progah, pripravskih deloviščih in progah iz pripravskih delovišč.
 Po nalogu dežurnega premogovnika, nadzornika ali vodje delovišča namestimo tudi
ŠSM 30A samoreševalne aparate. Pri nameščanju aparata je potrebno biti zelo pozoren
na odpiranje in aktiviranje aparata, na izvlačenje varnostne varovalke ter napihnjenje
dihalne vrečke.
 Če so na razpolago drugi izolacijski aparati, jih namestimo.

Slika 6.3: Dihalniki na jamskem delovišču
vir: Premogovnik Velenje – interno gradivo
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6.3

VDORI VODE, MULJA ALI BLATA

Nevarnost vdora vode nastopa iz triadnih plasti, opuščenih starih jamskih prostorov,
vodonosnih plasti v krovnini in talnini ter iz površinskih akumulacij vode.
Obramba pred vdori vode, mulja ali blata
Pred vdori vode, mulja ali blata se v glavnem zavarujemo:








s puščanjem varnostnih stebrov, katerih dimenzije so določene s projektom,
z izolacijskimi plastmi v krovnini,
s predvrtavanjem,
z dobro organizacijo odvodnjavanja (črpalke, cevovodi),
z rednim odvodnjavanjem iz vodonosnih plasti in z vodnimi barierami ter
z doslednim izvajanjem tehnološkega procesa.

Ukrepi v primeru vdora vode, mulja in blata
Področja, kjer prihaja do vdora vode, mulja in blata, zapiramo z vodnimi pregradami in
zadelkami.

Slika 6.4: Jamsko črpališče k.-130 v Premogovniku Velenje
vir: Premogovnik Velenje – interno gradivo

6.4

EKSPLOZIJA METANA

Metan se v jami pojavlja:









pri drobljenju premoga ob izvajanju rudarskih del,
pri procesu ekshalacije,
pri posameznih vdorih,
pri nezaprtih nadkopnih delih čel, predvsem pod svežo krovnino,
pri prelomnicah, kjer je ponavadi akumuliran,
pri zapoznelo aktiviranih prelomnicah in
iz starih del.

Vžig oziroma eksplozijo metana lahko povzročijo predvsem:

 tleče in goreče snovi, kot so: ogrevi, ognji, požari, trenja strojnih delov in podobno,
 električne naprave in instalacije,
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 razstreljevanje,
 eksplozija razstrelilnih sredstev,
 vžig oziroma eksplozija premogovega prahu.
Obramba pred eksplozijo metana
Najuspešnejši načini zavarovanja pred eksplozijo metana so:

 stalno prezračevanje in razredčevanje metana v jamskih prostorih na dovoljene
količine,
 dosledno izvajanje del po predpisanih postopkih,
 razplinjevanje premogovega sloja s predvrtavanjem,
 brezhibnost elektroomrežja in vseh elektro-strojnih naprav ter pravočasno ročno ali
avtomatsko izklapljanje pri določeni koncentraciji metana v ogroženem območju,
 poučenost rudarjev o delovanju in pogojih za brezhibnost njihove osebne razsvetljave
(naglavne svetilke),
 strogo upoštevanje in izvajanje navodil za razstreljevanje v metanskih jamah,
 občasno kontroliranje in opozarjanje vseh v jami zaposlenih oseb glede
prepovedanega nošenja vnetljivih snovi v jamo in
 razbijanje metanskih pasov z dodatnim prezračevanjem s pomočjo ventilatorjev.
6.5

EKSPLOZIJA PREMOGOVEGA PRAHU

Naslednja potencialna nevarnost je jamski ali premogov prah. Najdrobnejše delce koristnih
mineralnih substanc in prihribine, nastale pri jamskem pridobivanju koristnih mineralnih
substanc, imenujemo jamski prah. Premeri teh delcev so manjši od 0.5 mm, imajo sposobnost
lebdenja v zraku in sposobnost nabiranja na stenah in tleh jamskih prostorov, na površini
elementov jamskega podporja, strojnih naprav ipd. Sposobnost lebdenja prahu v zraku je
odvisna od velikosti prašnih delcev, prostorninske mase, oblike prašnih delcev, vsebine vlage
in od temperature ter hitrosti jamskega zraka.
Nastajanje jamskega prahu
Jamski prah nastaja pri skoraj vseh fazah tehnološkega procesa pridobivanja in plemenitenja
koristnih mineralnih substanc. Te faze so predvsem: vrtanje, razstreljevanje, mehanično
pridobivanje (rezanje, skobljanje), nakladanje, transport, drobljenje, mletje in sejanje.
Preprečevanje dviganja prahu ob nastanku
Veliko prahu nastaja pri vrtanju. Najučinkovitejše sredstvo za preprečevanje dviganja prahu je
pri vrtanju voda, ki priteka v vrtino skozi votli sveder, izteka pa po njej ob svedru ter pri tem
omoči vse, tudi najdrobnejše delce izvrtine.

66

Pridobivanje premoga in fosilnih goriv

Slika 6.5 : Shematski prikaz sesalnega zbiralca prahu iz vrtine
vir: Hace, 1986, 84
(1 – sveder, 2 – vrtinski nastavek, 3 – sesalna cev, 4 – ohišje zbiralca, 5 – filtrska zbiralna
vreča, 6 – pokrov zbiralca, 7 – pnevmatski sesalec, 8 – dovod stisnjenega zraka)
Pri ob razstreljevanju nastalem prahu je možno preprečiti dviganje in širjenje po jamskih
prostorih na več načinov. Običajno so v rabi vodne zavese, lahka zračna pena, detonacijske
vodne zavese in močenje delovišča pred razstreljevanjem.

Slika 6.6: Shematski prikaz detonacijske vodne zavese
vir: Hace, 1986, 87
(1 – vreča z vodo in razstrelivom, 2 – cevasta vrečka z vodo, 3 – razstrelivo, 4 – tokovodnik)
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Veliko prahu nastane tudi pri strojnem pridobivanju koristne mineralne substance pa tudi pri
strojni izdelavi jamskih prostorov. Za preprečevanje dviganja prahu v teh primerih je najbolj
razširjena direktna uporaba vode, tj. močenje izkopanine skozi razpršilne šobe, nameščene na
rezalnih organih strojev.

Slika 6.7: Shematski prikaz namestitve razpršilnih vodnih šob na bobnu odkop. kombajna
vir: Hace, 1986, 90
(1 – rezalni nož, 2 – razpršilna šoba)

Slika 6.8: Shematski prikaz kombajna z vodno in odpraševalno napravo
vir: Hace, 1986, 95
(1 – lovilec prahu, 2 – ventilator, 3 – sesalni nastavek, 4 – vodovodna cev, 5 – rezalna glava z
razpršilnimi vodnimi šobami)
Na odkopih v nekoliko nagnjenih plasteh je možno zelo učinkovito uporabljati srednje težko
zračno peno, ki duši dvigovanje prahu učinkoviteje kot razpršena voda, poleg tega pa sistem
potrebuje manj vode.
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Preprečevanje dviganja prahu pri nakladanju, transportu in prekladanju izkopnine
V tem primeru je najbolj razširjena uporaba razpršene vode, ki omoči prašne delce in tako
prepreči dviganje in raznašanje prahu z jamskim zrakom.

Slika 6.9: Močenje izkopnine pri nakladanju s kontinuirnim ročičnim nakladalcem
vir: Hace, 1986, 101
(1 – razpršilne šobe, 2 – tlačni odcep, 3 – cevni razdelilec, 4 – ventil)

Slika 6.10: Močenje izkopnine pri prekladanju v voziček
vir: Hace, 1986, 103
(1 – verižni transporter, 2 – razpršilna šoba, 3 – tlačni odcep vodovoda, 4 – ventil,
5 – vodovod)
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Odstranjevanje prahu iz ozračja
Zaprašeni jamski zrak odprašujemo na več načinov: vodne prhe – zavese, odsesavanje in
uničevanje prahu z vlaženjem v lovilcih itd.

Slika 6.11: Vodna zavesa s centralno nameščenimi razpršilnimi šobami
vir: Hace, 1986, 107
(1 – odcep komprovoda, 2 – odcep vodovoda, 3 – pnevmatski razpršilec vode)
Preprečevanje dviganja nabranega prahu v jamskih prostorih
Dviganje nabranega (usedlega) prahu je možno preprečiti z uporabo raznih soli (CaCl2 ali
MgCl2) v obliki raztopine, s katero obrizgamo prašne površine. Sol veže prah in na površinah
nastane nekakšna skorja, ki preprečuje dvigovanje prahu.
Preprečevanje nastajanja prahu
Nastajanje prahu lahko preprečimo z globinskim močenjem hribine pred izvajanjem rudarskih
del. V ta namen uporabimo visokotlačne vodne črpalke, s katerimi potiskamo vodo skozi
dolge vrtine v sloj.
Vpliv kemijske zgradbe premogovega prahu na njegovo eksplozivnost
Premogov prah z več kot 14 % hlapljivih sestavin (volatilov), preračunano na čisto
premogovo substanco, je lahko eksploziven. Premogov prah z manj kot 14 % hlapljivih
sestavin se sicer vname, ni pa eksploziven. Prav tako ni eksploziven premogov prah s 14 do
15 % hlapljivih sestavin in s 14 do 15 % pepela.
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Vpliv finosti in sposobnosti lebdenja premogovega prahu na njegovo eksplozivnost
Finost in sposobnost lebdenja prahu v zraku sta bistvena pogoja za nastanek eksplozije. Prah,
ki nima sposobnosti lebdenja ali vzvrtinčenja, ne more eksplodirati.
Vpliv količine premogovega prahu v zraku
na njegovo eksplozivnost
Pogoj za nastanek eksplozije je poleg ostalih
vplivov tudi količina prahu v zraku, ki pa je
za različne vrste premoga in različne
velikosti prašnih delcev različna. Pri
premajhni količini je razdalja med delci
prevelika za prenos eksplozijske energije in
reakcija ne more steči. Pri preveliki količini
pa v zraku ni dovolj kisika za popolno
izgorevanje vseh delcev, sproščena toplota
pa ne zadošča za segrevanje odvečne
količine prahu do vžigne temperature. Tako
se prekine reakcijski proces in do eksplozije
sploh ne pride.

Slika 6.12: Močenje jamskih objektov
vir: Premogovnik Velenje – interno gradivo
Vpliv vlage na eksplozivnost premogovega prahu
Vlaga v zraku in premogu bistveno vpliva na eksplozivnost premogovega prahu in na
razširjanje eksplozije v jami, ker zmanjšuje njegovo sposobnost vzvrtinčenja (dviganja) in
lebdenja v zraku, preprečuje dostop kisika do prašnih delcev in porablja toploto, sproščeno pri
eksploziji.
Zunanji faktorji, ki vplivajo na eksplozivnost premogovega prahu
Zunanji faktorji, ki vplivajo na nastanek, moč in razširjanje eksplozije premogovega prahu, so
predvsem: eksplozivne plinaste komponente jamskega zraka, inertne plinaste in trdne
komponente jamskega zraka, vlažnost jamskih prostorov, temperatura ozračja.
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Vžig premogovega prahu
Premogov prah se v jami vname zaradi toplotnih virov v obliki jamskega požara, eksplozije
metana, uporabe odprtega plamena (varjenje, rezanje, spajkanje kovin).
Preprečevanje eksplozije premogovega prahu
Osnovni
in
najpomembnejši
način
preprečevanja eksplozije premogovega prahu
je preprečevanje nastajanja in dviganja prahu,
odstranjevanje prahu iz jamskega ozračja,
skratka preprečevanje zaprašenosti jamskega
zraka.
Če našteti načini boja s premogovim prahom
niso dovolj učinkoviti, pride v poštev
inertizacija premogovega prahu z inertnim –
kamenim prahom. Premogov prah ni
eksploziven, če vsebuje manj kot 50 %
gorljivih komponent. Kameni prah za
inertizacijo premogovega prahu mora biti suh
in tako droben, da lebdi v zraku kot premogov
prah.

Slika 6.13: Zaščitne maske proti premogovemu prahu
vir: Premogovnik Velenje – interno gradivo
Preprečevanje širjenja eksplozije premogovega prahu
Za preprečevanje širjenja eksplozije premogovega prahu se uporabljajo vodne ali prašne
zapore. Hkrati je možno uporabljati ali samo vodne zapore ali samo prašne zapore, zaradi tega
ker voda zmanjša sposobnost lebdenja prahu, ki je nujno potrebna za učinkovitost kamenega
prahu. V primeru uporabe vodnih zapor je potrebno postaviti glavne zapore v vstopnem in
izstopnem zračnem toku odkopnega polja in samostojnega zračilnega oddelka pa tudi pri
odpiralnih in pripravljalnih delih v premogovi plasti.
Prah se pojavlja v jami:






pri tehnološkem procesu pridobivanja,
pri izdelavi jamskih prostorov,
pri transportiranju premoga,
ob močni vleki zračnega toka.

Slika 6.14: Zaščitna očala proti premogovemu prahu
vir: Premogovnik Velenje – interno gradivo
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Vžig oziroma eksplozijo lahko povzročijo:










ogrevi, ognji,
trenje vrtečih strojnih delov,
pokvarjene električne naprave in instalacije,
razstreljevanje,
eksplozija razstrelilnih sredstev ,
vžig oziroma eksplozija nevarnih jamskih plinov,
večje sprostitve v progah,
stebrni udari.

Obramba pred eksplozijo premogovega prahu
Preventivni ukrepi so predpisani z naslednjim službenim nalogom in začasnim poslovnikom:






redni pregledi jamskih prog, kjer je prisoten premogov prah,
analiza vzorcev glede na eksplozivnost,
redno močenje z vodo,
inertizacija s kamenim prahom in odstranjevanje sedimentiranega premogovega prahu.

Slika 6.15: Zaprti transportni presipi kot borba proti premogovemu prahu
vir: Premogovnik Velenje – interno gradivo

6.6

EKSPLOZIJA RAZSTRELILNIH SREDSTEV

Eksplozija lahko nastane predvsem:

 pri transportu razstrelilnih sredstev,
 pri nepravilnem delu z razstrelilnimi sredstvi na delovišču,
 vzroki za nastanek eksplozije razstrelilnih sredstev so lahko predvsem v
neupoštevanju navodil in predpisov pri rokovanju z njimi in malomarnem odnosu do
eksplozivnih snovi.
Obramba pred eksplozijami razstrelilnih sredstev
Pred temi eksplozijami se zavarujemo z doslednim izvajanjem predpisanih varnostnih
ukrepov pri ravnanju z razstrelilnimi sredstvi in miniranju v rudarstvu.
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Slika 6.16: Prikaz poti umika v Premogovniku Velenje v primeru potencialne nevarnosti
vir: Premogovnik Velenje – interno gradivo

6.7

IZPAD ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TELEFONIJE

Do prekinitve električnega napajanja lahko pride:

 zaradi prekinitve električnih kablov in izpada električne energije,
 izpad električne energije predstavlja nevarnost zaradi prekinitve posebnega
prezračevanja oziroma prezračevanja celotne jame.
Obramba pred nevarnostjo izpada električne energije
Pred nevarnostjo izpada električne energije ukrepamo predvsem:

 s poznavanjem postopkov oziroma navodil za ukrepanje v primeru izpada električne
energije,
 s kvalitetno uporabo in z vzdrževanjem električnih naprav in instalacij,
 z zagotavljanjem čim bolj zanesljivega napajanja električnih instalacij v
Premogovniku Velenje.
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POVZETEK

Pri procesu pridobivanja premoga je zaznanih več potencialnih nevarnosti, in sicer požar,
eksplozija metana, eksplozija premogovega prahu, eksplozija razstrelivnih sredstev, izpuhi in
izrivi nevarnih plinov, izpad električne energije, vdor vode, mulja ali blata, stebrni udar.
Eksplozije jamskih plinov in požari so terjali veliko žrtev med rudarji po svetu. Primer je
Kitajska, kjer se v rudnikih na leto zgodi več tragičnih smrtnih rudarskih nesreč zaradi
neupoštevanja vranostnih razmer. V Sloveniji velja Premogovnik Velenje za enega izmed
najbolj varno opremljenih rudnikov, kjer so razvili svoj varnostno tehnološki informacijski
sistem (VTIS), ki sprejema podatke jamskih plinov in ostale parametre na površini. Le ob
pravočasnem sproženem alarmu lahko pravilno ukrepamo v primeru nastanka potencialne
nevarnosti v jami.

Požari so bili v preteklosti pogosti, sedaj pa so zmanjšani na minimum zaradi izdelave
izolacijske obloge jamskih prog, ki preprečuje oksidacijske procese v sloju premoga.
Eksplozija metana je prav tako preventivno omejena z izklopom celotnega elektropostrojenja
pri koncentraciji 1,5 % metana v jamskem zraku.
Izmed naštetih so najbolj nevarni izrivi jamskih olinov, saj so nepredvidljivi. Potrebno je
redno izvajanje predvrtavanja in izvajanje tehnološkega procesa pridobivanja po tehničnih
predpisih, prav tako pa pravilno zračenje pripomore k zmanjšanju vsebnosti jamskih plinov.
Izmed ukrepov velja omeniti še dihalnike svežega zraka na deloviščih, ki so nam v pomoč v
primeru izbruha nevarnih plinov pri nameščanju samoreševalnega aparata. Drug preventivni
ukrep je bliskavica, ki nas s svetlobnim znakom opozarja, da je proga zaplinjena.

VPRAŠANJA ZA OBNOVITEV ZNANJA
1. Premogovnik Velenje spada med sodobne in glede varnosti najbolj opremljene
premogovnike po svetu. Primerjajte dve potencialne nevarnosti: izbruh plina in
eksplozijo metan. Katera je po vašem mnenju bolj verjetna v Premogovniku Velenje?
2. Jamski požari so v preteklosti predstavljali najbolj nevarno potencialno nevarnost v
Premogovniku Velenje. Z izdelavo izolacijskih plaščev se je stopnja požarov
zmanjšala, saj so se preprečili oksidacijski procesi v sloju premoga. Poleg izolacijskih
plaščev so pomembni še drugi ukrepi zoper jamske požare. Naštejte preventivne
ukrepe in jih razvrstite po uspešnosti.
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7

DRUGA FOSILNA GORIVA

Ljudje poznamo nafto in zemeljski plin že nekaj tisoč let. Stari Kitajci so nafto uporabljali za
bakle. V Babilonu je služila kot vezivo pri pripravi malte. Egipčani so z njo balzamirali trupla
in jo uporabljali za zdravljenje. Številni stari narodi so z njo premazovali ladje. Prvo vrtino za
črpanje nafte pa so izvrtali šele leta 1859 v Pensilvaniji (ZDA).

7.1

NAFTA

Nafta je gosta, temnorjava ali zelenkasta vnetljiva tekočina, ki se nahaja v zgornjih plasteh
nekaterih delov Zemljine skorje. Danes je to zelo pomemben energetski in surovinski vir.
Nafto pridobivajo z vrtanjem in črpanjem na kopnem in v morjih. Največje so države
Bližnjega vzhoda, Rusija, ZDA, Nigerija, Venezuela, Mehika, Norveška, Združeno kraljestvo.
Surova nafta je zmes organskih in anorganskih spojin. Po ocenah strokovnjakov je
anorganskih spojin od 100.000 do 1.000.000, med organskimi spojinami pa prevladuje
ogljikovodik.
O nastanku nafte obstajata dveh hipotezi: anorganska in organska.
Hipoteza o anorganskem izvoru nafte, ki ima manj zagovornikov, temelji na dejstvu, da
alkalijske kovine tvorijo z ogljikovim dioksidom karbide, ti pa z vodo etin ali acetilen HC ≡
CH. Etin ali acetilen lahko polimezirata v ogljikovodike, ki so sestavine nafte.
Prevladuje hipoteza o organskem izvoru nafte. Kot za večino goriv na Zemlji tudi za nafto in
zemeljski plin velja, da je njun izvor sončna energija. Osnova za nastanek nafte naj bi namreč
bila fotosinteza. V oceanih so milijarde drobcenih rastlinic (fitoplankton), ki pa so le vmesna
stopnja pri pretvorbi sončne energije v obliko, ki je vezana v nafti in plinu. Fitoplankton je
namreč hrana za zooplankton. Razlaga pretvorbe planktona v nafto je sledeča.
Pretvorba organskih snovi je potekala v okolju, bogatem z vodo in revnim s kisikom, zato so
nastajali ogljikovodiki. Bistveno vlogo pri tej pretvorbi so imele anaerobne bakterije,
presnove so katalizirali minerali, zlasti aluminijevi oksidi, alumosilikati in žveplove spojine.
Dokazi za tako pretvorbo organizmov v nafto so naslednji:

 nahajališča nafte so na področjih sedimentnih kamenin,
 elementni sestav nafte je soroden tistemu v organizmih (prevladujejo ogljik, vodik,
kisik, dušik, žveplo),
 v nafti so našli porfirine, ki so sorodni klorofilu,
 nafta vsebuje optično aktivne spojine, ki jih v naravi gradijo le živa bitja.
Procesi pri nastajanju nafte so potekali pri temperaturi okrog 150 oC.
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7.1.1

Pridobivanja nafte in zemeljskega plina

Do nafte in plina pridemo tako, da do nahajališč izvrtamo vrtine skozi zemeljsko skorjo.
Konica svedra z ostrimi zobmi, ki je pritrjena na cev, se vrti in ob tem reže odprtino skozi
skalo. Ko se cev svedra pogreza v tla, pritrjujejo nanjo nove in nove odseke. Včasih so
usmerili sveder povsem naključno, sedaj pa lahko inženirji cev, na kateri je sveder, obračajo v
eno ali drugo smer in tako vrtajo v skalo v poljubni smeri. Ko konica svedra pride do nafte ali
plina, je cev lahko dolga že več kilometrov.

Turbosveder
Včasih je sveder vrtel motor na površju, tako da se
je morala s svedrom vrteti celotna cev, danes pa je
večinoma v uporabi turbosveder. Pri tem se cev ne
vrti. Blato, ki ga pod tlakom črpajo navzdol po
cevi, da hladi konico svedra in odnaša na površje
kose kamnine, poganja turbino, ta pa poganja
konico svedra.

ALI VESTE?
Sveder za vrtanje nafte se
lahko prebije tudi skozi 60 m
debelo plast kamnine v eni
uri. Trda skala pa ga lahko
upočasni na samo 30 cm na
uro. Če konica svedra otopi,
je včasih treba dvigniti na
površje do 100 ton cevi,
preden lahko konico svedra
zamenjajo in nadaljujejo
vrtanje.

Slika 7.1: Naftna ploščad blizu norveške obale
vir: Graham, 2000
Nafta je običajno ujeta pod zemljo pod velikim tlakom. Ko konica svedra skozi kamnino pride
do nje, se lahko nafta dvigne po cevi in brizgne na površje. Taki izbruhi so bili včasih zelo
pogosti, sedaj pa jih preprečujejo s posebnimi ventili v glavi vrtine.

Naftne vrtine pod morjem
Približno tretjino nafte na svetu načrpajo iz nahajališč pod morskim dnom. Črpajo jo z naftnih
ploščadi na gladini. Sodobna ploščad je tako velika, da je lahko pritrjena na morsko dno
400 m globoko. Plavajoče ploščadi lahko delujejo do globine 1000 metrov. Ploščad velikosti
nebotičnika, pritrjena na morsko dno, lahko izvrta vrtino 5000 metrov globoko. Večja ploščad
lahko tehta 200.000 ton in shranjuje milijon sodčkov nafte v rezervoarjih okrog svojih
podpornikov.
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Primer pridobivanja nafte iz Severnega morja
Severno morje je eno glavnih območij na svetu za proizvodnjo nafte in plina. Je pa tudi eno
najbolj težavnih območij za vrtanje naftnih vrtin. Naftne ploščadi so na gladini, kjer je dno
morja globoko do 180 metrov. Valovi se dvigajo do 30 metrov visoko in vetrovi pihajo do
120 kmh/h. Velika nahajališča nafte in plina so odkrili v Severnem morju po tem, ko je
odkritje velikega nahajališča zemeljskega plina leta 1959 privabilo na to območje več družb
za iskanje nafte. Nafto so prvič našli leta 1969. Najprej so nafto in plin do obale vozili s
tankerji, zdaj pa večina pride do obale po naftovodih in plinovodih, s skupno dolžino več kot
1000 kilometrov.

Satelitska naftna polja
Nad velikim naftnim poljem je lahko zasidranih več naftnih ploščadi. Nekatera nahajališča pa
so premajhna, da bi zaradi njih postavili posebno ploščad. Ker je bilo njihovo izkoriščanje
predrago, so včasih takšna nahajališča pustili pri miru. Sedaj jih s podvodnimi cevovodi
povežejo s katero od bližnjih ploščadi. Takšna majhna nahajališča, nekoliko odmaknjena od
ploščadi, imenujemo satelitska naftna polja.

Iskanje novih naftnih polj
Danes iščejo nova naftna polja zahodno od
Škotske. Če je Severno morje težavno za
izkoriščanje, so zahodna morja še hujša.
Ploščadi bodo morale delovati v vodi,
globoki do 1.000 metrov, ob njih pa bodo
udarjali valovi, ki prihajajo vse od
severnoameriške obale. Tu najbrž ne bo
mogoče uporabiti ploščadi, pritrjenih na
morsko dno, ampak le plavajoče ploščadi.

Slika 7.2: Črpanje nafte iz morskega dna
vir: Graham, 2000
Nafto, ki jo črpajo na pritrjenih ali plavajočih
ploščadih ter v bolj oddaljenih podvodnih enotah,
shranjujejo v rezervoarjih, dokler je s posebnega
plavajočega stolpa ne prečrpajo v tankerje.
Naftno polje Ekofisk je bilo prvo večje
nahajališče, odkrito v norveškem delu Severnega
morja. Našli so ga ob koncu leta 1969, kasneje pa
so našli v bližini še več naftnih polj.

Slika 7.3: Naftno polje Ekofisk
vir: Graham, 2000
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7.1.2

Predelava surove nafte

Nafto, ki priteče iz zemlje, imenujemo surova nafta. To je zmes različnih kapljevin, plinov in
trdnih snovi, ki je videti kot redek črn sirup. V tej obliki ni uporabna, zato jo v rafineriji
predelajo v veliko zelo uporabnih produktov. Tam ločijo posamezne sestavine surove nafte s
toplotno obdelavo, povečanim tlakom in kemijskimi postopki. Iz nafte pridobijo naftni plin,
bencin, kerozin (gorivo za letala), dizelsko gorivo (za tovornjake, avtobuse in nekatere
avtomobile), kurilno olje, različna maziva, parafin in smole ter bitumen (katran).

Destilacija in kreking
Glavna načina za predelavo nafte v rafineriji sta destilacija in kreking. Kreking ali razbijanje
je postopek pri visoki temperaturi in/ali s pomočjo katalizatorjev, pri njem se velike molekule
ogljikovodikov cepijo v manjše. Postopek se uporablja
zlasti pri predelavi nafte.
Nafto najprej segrejejo v destilacijski koloni. Olja in
plini z majhno gostoto se dvignejo na vrh posode,
gostejša olja, parafin in katran pa ostanejo bližje dnu.
Različni produkti predelave, ki jih imenujemo tudi
frakcije, pritekajo iz kolone na različnih višinah. Samo
z opisanim postopkom bi pridobili preveč gostejših olj
in premalo bencina, zato z različnimi kemijskimi
postopki, ki jih imenujemo kreking, povečajo delež
pridelanega bencina.
Stranski proizvodi destilacije nafte so tudi različne
kemikalije, ki jih nato v kemični industriji uporabljajo
za izdelavo plastičnih mas, detergentov, sinteznih
vlaken, zdravil, insekticidov in drugih snovi.

Slika 7.4: Prečrpavanje nafte s supertankerja na manjši tanker
vir: Graham, 2000

Rafinerija in postopki ločitve frakcij
Na prvi pogled je rafinerija osupljiv splet cevi in rezervoarjev, ki pa
so v resnici razvrščeni po skrbnem premisleku na zelo logičen
način. Nafto s tankerjev najprej prečrpajo v velike rezervoarje ob
morju. Od tu jo razpeljejo po ceveh v destilacijske kolone, najprej
kar pri normalnem zračnem tlaku, potem pa pri čim boljšem
vakuumu. Nato postopno predelajo surovo nafto v posamezne
sestavine (frakcije) s toplotno obdelavo (termični kreking) in s
kemijskim postopkom (katalitični kreking).
Različne produkte krekinških postopkov nato po ceveh speljejo v
druge dele rafinerije za nadaljnjo obdelavo. Pihanje zraka iz
destilacijskih posod skozi bitumen vpliva na njegovo trdoto in

ALI VESTE?
Najdaljši naftovod na
svetu
sega
od
Edmontona v Zvezni
državi Alberti v Kanadi
do Montreala in je dolg
3.787 km. Še vedno pa
je majhen, če ga
primerjamo z najdaljšim
plinovodom, ki je tudi v
Kanadi, dolg pa je
140.000 km.
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krhkost. Gosta olja ohladijo v posameznih hladilnikih, da parafin v njih kristalizira in ga lahko
odstranijo. Končne produkte nato uskladiščijo, dokler jih ne odpeljejo do porabnikov.

Slika 7.5: Shema destilacije nafte pri atmosferskem tlaku in nadaljna predelava
vir:Kemija: Tematski leksikoni, 2008

7.1.3

Transport surove nafte

Naftovodi
Na kopnem je najlažji način transporta po naftovodih. Ker je nafta gosta tekočina, so cevi
široke, s premerom do enega metra. Na hladnješih območjih morajo biti cevi izolirane, saj bi
nafta, če bi se preveč ohladila, zmrznila in se ne bi več pretakala.
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Na internetu poiščite čimveč informacij o projektu 'Južni tok'. Kaj ta projekt
prinaša Evropi in kakšni so stroški njegove izgradnje?
vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ju%C5%BEni_tok (1. 6. 2010)

Slika 7.6: Shema plinovoda Južni tok
vir: http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/za-rusijo-vse-svetlejsa-plinskaprihodnost/96264#startphoto=3
(1. 6. 2010)

Na svetovnem spletu poiščite nekaj največjih nahajališč nafte in ugotovite
njihove kapacitete črpanja. Poskušajte ugotoviti, kakšna je razlika med nahajališči v
Severnem morju in na Arabskem polotoku.
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Slika 7.7: Relativna velikost držav glede na naftne zaloge
vir: http://www.energybulletin.net/node/37329
Legenda:
Država

Milijard sodčkov

Svetovni delež (%)

Savdska Arabija

262,73

22,3

Iran

132,46

11,2

Irak

115

9,7

Kuvajt

99

8,4

Združeni arabski emirati

97,8

8,3

Venezuela

77,22

6,5

Rusija

72,27

6,1

Kazahstan

39,62

3,4

Libija

39,12

3,3

Nigerija

35,25

3,8

ZDA

21,37

1,8

Kitajska

17,07

1,4

Kanada

16,8

1,4

Katar

15,2

1,3
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7.2

ZEMELJSKI PLIN

Zemeljski plin je gorljiv naravni plin, ki ga sestavljajo pretežno nasičeni ogljikovodiki.
Običajno se nahaja v zemljini skorji, skupaj z nafto v poroznih kamninah in je tako kot nafta
produkt razpada rastlinskih in živalskih ostankov. V zemeljskem plinu je največ metana (80–
95 %), razen metana vsebuje še etan, propan, butan, pentan, ogljikov dioksid, dušik, vodo,
vodikov sulfid in helij. »Mokri« zemeljski plin vsebuje večji delež višjih nasičenih
ogljikovodikov, ki hitro kondenzirajo.
Pomembni sestavini sta tudi žveplovodik in ogljikov
dioksid.
Žveplovodik
odstranijo
s
postopkom,
imenovanim razžveplanje, ogljikov dioksid pa odstranijo
kar v zrak. Zelo cenjen je zemeljski plin, ki vsebuje večje
količine helija, do 7 odstotkov. Ti zemeljski plini
predstavljajo glavni vir pridobivanja helija. Redna
sestavina zemeljskega plina je tudi dušik, ki znižuje
uporabnost plina (nizka kurilnost, tvorjenje dušikovih
oksidov).
Pred oddajo naravnega zemeljskega plina v omrežje je
treba odstraniti nekatere sestavine, predvsem višje
ogljikovodike, vodo in ponekod tudi žveplo. Višja
ogljikovodika propan in butan tržijo kot utekočinjena
naftna plina (UNP).

Slika 7.8: Plinohram z zemeljskim plinom
vir: http://www.ove.si/images/clip_image003.jpg
Utekočinjeni naftni plin (UNP), z angleško kratico LPG, je treba razločevati od
utekočinjenega zemeljskega plina (UZP), z angleško kratico LNG.
Pri utekočinjanju zemeljskega plina, za kar ga je potrebno shladiti pod −161.6 °C (111.55 K),
kar je vrelišče metana, se druge sestavine utekočinijo prej (ali v primeru dušika: ostanejo
plini), zato jih je lahko odstraniti. UZP je zaradi tega skoraj čisti metan.
Zemeljski plin nastaja po podobni poti kot nafta in zato se običajno nahajata skupaj. Nastaja
pod vplivom visokih tlakov iz odmrlih mikroorganizmov, alg in planktona, ki so se v
nekdanjih morjih posedli na morsko dno in so jih prekrile neprepustne plasti materiala. S
pomočjo kemičnih procesov je iz teh organizmov nastal zemeljski plin.
Zemeljski plin so odkrili leta 1844 na območju dunajskega kolodvora Wiener Ostbahnhoff.
Zemeljski plin je nestrupen, vnetljiv, brezbarven plin, ki se vname pri temperaturi okoli 600
°C. Je lažji od zraka. Da zgori 1 m³ zemeljskega plina, je potrebnih 10 m³ zraka. Ker je
načeloma brez vonja, mu velikokrat dodajajo majhne količine vonljive snovi, da lažje
zaznamo njegovo morebitno prisotnost v prostoru. Običajno uporabljene vonljive snovi, ki jih
dodajajo zemeljskem plinu, so tioetri in tioli.
Za zgorevanje so primerne vse sestave zemeljskega plina, vendar morajo biti zgorevalne
naprave prilagojene. V povezanem plinskem omrežju, kot je sedanje evropsko, se plin iz
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različnih virov meša, zato mora biti sestava ustaljena. V Sloveniji uporabljamo plin z visokim
deležem metana (okoli 98 %) in (spodnjo) kurilnostjo okoli 34,1 MJ/Sm3. Zemeljski plin, ki
ga uporabljajo v gospodinjstvih na Nizozemskem, pa vsebuje 13,5 % dušika (prostorninski
oziroma molski delež) in 1% ogljikovega dioksida. Kurilnost tega plina je 31,9 MJ/Sm3. Ta
sestava izhaja iz največjega nizozemskega vira, plinskega polja Groningen. Na Nizozemskem
imajo ponekod podvojeno plinsko omrežje, ločeno za visokokalorični plin (iz nekaterih polj
in uvoza) in ločeno za nizkokalorični groningenski plin.
Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo z najmanjšo emisijo CO2 pri izgorevanju, je
vsestransko uporaben in v primerjavi z drugimi fosilnimi gorivi energijsko učinkovit. Za
označevanje imena se uporabljata tudi kratici ZP (slo) in angleška NG (natural gas).

Zanimivosti
Največji porabnik zemeljskega plina v svetu so ZDA, ki s 652 mrd m3 letne porabe dosegajo
22 odstotni delež svetovne porabe. Po porabi zemeljskega plina sledijo Rusija (438 mrd m3,
15 %), Iran (112 mrd m3, 4 %) in Kanada (94 mrd m3, 3 %). Za Rusko Federacijo največ
zemeljskega plina v Evropi porabijo v Veliki Britaniji (91 mrd m3 letne porabe), sledita
Nemčija (83 mrd m3) in Italija (77 mrd m3). Za primerjavo – letna poraba zemeljskega plina v
Sloveniji znaša približno 1,1 mrd m3. Ruska Federacija ima s 44.650 mrd m3 tudi največje
dokazane zaloge zemeljskega plina na svetu. V Evropi ima poleg Ruske Federacije največje
zaloge Norveška (2.670 mrd m3). Strokovnjaki ocenjujejo, da so svetovne zaloge zemeljskega
plina zadostne še za 80 let porabe (vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Zemeljski_plin,
1. 6. 2010).

Slika 7.9: Rafinerija British Petroleum v Angliji
vir: Graham, 2000
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7.2.1

Osnovni tehnični podatki o zemeljskem plinu
Tabela 3: Tehnični podatki o zemeljskem plinu
Wobejevo število (kJ/m3 N)

54.153

zgorevalna toplota (kJ/m3 N) zgornja toplotna vrednost

41.147

gostota (kg/m3 N)

0,75

relativna gostota (zrak = 1)

0,58

meja eksplozivnosti (vol. %)

4 – 16

maksimalna zgorevalna hitrost (m/s)

0,35

vnetišče (ºC)

645

temperatura izgorevanja (ºC)

1.950

teoretični volumen dimnega plina v (m/m3)

10,81

vir: Kegl, Osnove tehničnega, delovnega in požarnega varstva pri uporabi, 1998

7.2.2

Primer mreže plinovodov na Danskem

V poznih sedemdesetih letih 20. stoletja so danski politiki sprejeli
odločitev o gradnji jedrske elektrarne, da bi zmanjšali stroške za nakup
druge nafte iz držav na Bližnjem vzhodu. Ljudje pa so odločitvi tako
močno nasprotovali, da je vlada načrt opustila. Treba je bilo najti drugo
rešitev.
Leta 1979 so se začela dela na mreži plinovodov z nahajališč v
Severnem morju do porabnikov na Danskem. Ker plin pri zgorevanju
manj onesnažuje zrak kot premog ali nafta, so s tem veliko prispevali k
čistejšemu zraku. V prvih desetih letih večje izrabe plina so bili izpusti
žveplovega dioksida v ozračje za 235.000 ton manjši, kot če bi enako
količino energije dobili z zgorevanjem premoga ali nafte. Izpusti
dušikovega oksida so se zmanjšali za 26.000 ton, ogljikovega dioksida
pa celo za 13,7 milijon ton.

ALI VESTE?
Mreža plinovodov
na Danskem je
največji gradbeni
projekt
v
zgodovini
te
dežele.
Gradnja
plinovodov
se
nadaljuje.
Poseben izziv je
bil
speljati
plinovod pod ali
nad
vodo,
predvsem zaradi
močnih tokov v
notranjih
delih
danskega morja.

Pridobivanje premoga in fosilnih goriv

Slika 7.10: Mreža plinovodov na Danskem
vir: Graham, 2000
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UPORABA FOSILNIH GORIV

Motorji z notranjim izgorevanjem
Fosilna goriva pogosto uporabljamo, ker pri zgorevanju v zraku z
lahkoto sproščajo energijo. Kemijska energija goriva se pri tem
pretvori v toploto, ta pa povzroči hitro in močno raztezanje plina. To
raztezanje motorji uporabijo za delo.

Avtomobilski motor
V avtomobilskem motorju prideta mešanica goriva in zraka v valj, kjer
ju bat stisne, nato pa ju iskra vžge. Pri zgorevanju se plin v valju
razteza in potiska bat vzdolž valja. To premo gibanje se prenese na
vrtenje pogonske osi, ki poganja kolesa avtomobila. Vroči izpušni
plini v zadnjem taktu zapustijo valj skozi izpušno cev.

ALI VESTE?
Okrog tri četrtine
vseh goriv, ki se
uporabljajo
na
svetu, predstavljajo
fosilna goriva. Med
njimi
prednjači
nafta z 31 %
svetovne
porabe
goriva. Sledi ji
premog s 26 % in
zem. plin z 19 %.

V bencinskem motorju potrebujemo za vžig goriva svečke. V dizelskem motorju pa črpalka
vbrizgne gorivo v močno stisnjen zrak, ki je zaradi hitrega stiskanja dovolj vroč, da se gorivo
vžge. Tudi motorji reaktivnih letal uporabljajo fosilna goriva, vendar ne delujejo v štirih taktih
kot bencinski motor, ampak v njih gorivo izgoreva neprekinjeno.

Dizelsko-električni pogon
Včasih motor na fosilna goriva ne poganja vozila neposredno. Veliko lokomotiv ali
podmornic ima dizelsko-električni pogon. Pri tem dizelski motor poganja generator, ki
proizvaja elektriko. Ta poganja elektromotor, ki obrača kolesa lokomotive ali vrti vijak
podmornice.
Evropska unija je kot najpomembnejši ukrep za zmanjševanje onesnaževanja okolja izbrala
kogeneracijo oziroma soproizvodnjo toplote in električne energije
(vir: http://www.podjetnik.si/default.asp?KatID=350&ClanekID=90, 1. 6. 2010)

Vsakodnevna uporaba
Fosilna goriva uporabljamo vsak dan, tako doma kot na delovnem
mestu. S plinom si kuhamo in ogrevamo prostore. V velikih pečeh pri
zelo visokih temperaturah s plinom sežigajo odpadke iz gospodinjstev
in industrije. Tudi velik del elektrike, od katere smo močno odvisni,
proizvedejo v termoelektrarnah, kjer kurijo premog ali nafto.

Prenosni vir energije

ALI VESTE?
Plinski gorilniki, ki jih
uporabljamo
v
laboratorijih, imajo v
cevi za plin odprtino,
okrog cevi pa kovinski
obroč. Ko ga vrtimo,
spreminjamo odprtino
v cevi in tako vplivamo
na dovod zraka. Od
tega
je
odvisna
temperatura plamena.

Plin ima kot vir energije še to lepo lastnost, da ga lahko utekočinimo,
utekočinjen pa zavzame precej manjšo prostornino. Zato je še bolj
prikladen za transport kot premog ali nafta. Posodo s plinom lahko
vzamemo s sabo na taborjenje, v hribe ali na raziskovalno odpravo.
Balonarji prevažajo s sabo jeklenke s plinom, da lahko zrak v balonu segrejejo in se dvignejo.
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Propan in butan, ki ju uporabljamo za segrevanje in delovanje pršilk (sprejev), pridobijo pri
predelavi surove nafte.

Elektrarne
Največji porabniki fosilnih goriv so elektrarne. V termoelektrarni na premog le-tega najprej
zdrobijo v prah. S tem mu povečajo površino, tako da zgoreva hitreje in bolje. Z vročim
zrakom nato ta premogov prah spihajo v peč. Toplota, ki se sprošča pri zgorevanju, segreva
vodo, da se upari, para pa poganja turbino, povezano z električnim generatorjem.

Slika 8.1: Shema delovanja termo elektrarne
vir: Graham, 2000
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Tabela 4: Pregled uporabe nafte glede na končne proizvode
KEMIKALIJE

GORIVA

IZOLACIJSKA
IN HLADILNA
OLJA

MAZALNA
OLJA IN
MASTI

VOSKI

BITUMENSKI
PROIZVODI

PROTEINI

detergenti

termoelektrarne

za kable

za kable

sveče

izolacije

živinska
krma

barvila

steklarne

transformatorji

za stroje za
zavore

izolacija

gradnje cest

laki

jeklarne

rezanje kovin

papir

za strehe

gnojila

druga industrija

hlajenje kovin

maziva

za barvila

pesticidi

gospodinjstva

topila

plin v
jeklenkah

umetna vlakna

centralna
kurjava

umetne mase
umetni kavčuki
zdravila
žveplo

vir: Kemija: Tematski leksikoni, 2008
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PRIHODNOST FOSILNIH GORIV

Zmanjšanje onesnaževanja
Fosilna goriva so sicer zelo dober vir energije, če pa jih bomo
uporabljali tudi v prihodnosti, bo treba najti način za zmanjšanje
onesnaževanja, ki ga povzročajo. Najbolj onesnažuje okolje
zgorevanje premoga, zato se najbolj trudijo zmanjšati onesnaževanje
te vrste. V dimnike elektrarn lahko namestijo naprave, ki iz
izhajajočih plinov odstranijo veliko škodljivih snovi, npr. žveplo.
K manjšemu onesnaževanju pripomore tudi uporaba odvečne toplote
iz elektrarn za ogrevanje poslopij. Pri tem prihranimo gorivo in ker
zgori manj goriva, se sprosti v ozračje tudi manj škodljivih plinov.

ALI VESTE?
Z gorivnimi celicami
so proizvajali elektriko
in pitno vodo na
vesoljski ladji Apollo, s
katero je v 60. in 70.
letih 20. stoletja 12
ameriških astronavtov
pristalo
na
Luni.
Podobno
nalogo
opravljajo take celice
sedaj na Space Shuttlu.

Onesnaževanje zaradi prometa
Eden od načinov za zmanjšanje onesnaževanja zaradi prometa je
izboljšanje motorjev, da v njih gorivo zgori čim bolj popolno, tako da ga z izpušnimi plini
manj uide v okolje. Včasih so bencinu dodajali svinec, da je zgoreval bolj enakomerno. Sedaj
pa ima vedno več avtomobilov motorje, v katerih zgoreva neosvinčeni bencin. Ta težnja se
nadaljuje. Vedno več avtomobilov bo opremljenih s katalizatorji, ki iz izpušnih plinov
odstranijo snovi kot sta dušik in žveplov oksid, ne odstranijo pa ogljikovega dioksida.
Ustrezni zakoni bodo prisilili proizvajalce, da bodo izdelovali tudi avtomobile brez škodljivih
izpuhov, npr. avtomobile na sončno energijo. Z zakonom bi lahko prepovedali vožnjo z
avtomobili na bencin po mestnih središčih. Vlada bo morala tudi z dotacijami poskrbeti za
izboljšavo javnega prometa.

Nova goriva

Slika 9.1: Tekoči vodik kot gorivo za pogon avtomobila
vir: Graham, 2000
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Vodik je precej čistejši vir
energije kot premog ali nafta.
Pri zgorevanju se spoji s
kisikom v zraku v neškodljivo
vodno
paro.
Lahko
ga
pridobimo tudi iz fosilnih goriv.
V prihodnosti bomo mogoče
uporabljali fosilna goriva tako,
da bomo najprej iz njih pridobili
čistejše gorivo, recimo vodik, v
posebnih tovarnah, kjer bomo
odpadne snovi znali zadržati,
preden uidejo v okolje. Veliko
avtomobilskih proizvajalcev je
že naredilo testna vozila na
vodik.
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VPRAŠANJA ZA OBNOVITEV ZNANJA
1. Kakšna je prihodnost fosilnih goriv? Kje vidite prednosti in pomanjkljivosti fosilnih
goriv pred obnovljivimi viri?
2. V svetu so države proizvajalke nafte združene v Opec. Kakšno vlogo ima to
povezovanje s stališča proizvajalk nafte? Kako se določa cena za sodček nafte?
Pomagajte si z internetnim gradivom.
3. V tabeli 3 je pregled uporabe nafte glede na končne proizvode. Raznolikost
proizvodov je zelo pestra, kljub temu skušajte izločiti najpomembnejše, ki prinašajo
neko dodano vrednost, in tiste, kjer bi lahko nafto nadomestili s katerim drugim
proizvodom.
4. Kje vidite večje prednosti – v črpanju nafte ali zemeljskega plina? Upoštevajte zaloge
v prihodnosti.

POVZETEK
Premog in plin zagotavljata 50 % oskrbe z električno energijo v EU in bosta tudi v prihodnje
zagotovo ostala pomemben del energetskega sistema. Zalog je tudi za daljše obdobje še
precej. Vendar pa pri zgorevanju premoga nastane dvakrat več emisij CO2 kakor pri plinu,
zato je potrebno čistejše izkoriščanje premoga in zmanjšanje količine CO2, ki pri tem nastane.
Proizvodnja električne energije iz premoga se bo do leta 2030 podvojila. To bi sprostilo
dodatnih pet milijard ton CO2, kar bi pomenilo 40 % pričakovanega povečanja z energijo
povezanih emisij CO2. Zato je potrebno dodatno ukrepanje za spodbujanje mednarodnih
raziskav in ukrepov za zajemanje in shranjevanje CO2.
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Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008-11
Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

