
UVOD
Če želimo razumeti bodočo vlogo biomase v sonaravnem 
eksergetskem sistemu (eksergetski zato, ker potrebujemo samo 
delazmožni del energije, to je eksergijo, anergija nam je na 
razpolago v neomejeni količini v okolju),  je potrebno poznati tudi 
vzroke, ki nas silijo, da spremenimo sedanje gledanje na svetovni 
razvoj človeštva in na posledice, ki jih prinaša sedanja razvojna 
paradigma. Potrošniška družba in rast prebivalstva sta skupaj z 
neomejeno uporabo fosilnih goriv sprožili procese, ki vodijo v 
destabilizacijo naravnega ravnotežja  na planetu Zemlja, ki je že 
po svoji naravi samo dinamično ravnotežje.

PET MEGATRENDOV, KI BODO SPREMENILI SVET
V  prvi številki Plina, v prispevku z naslovom »Vloga plina v 
energetskem svežnju EK in klimatskih načrtih« smo se osredotočili 
predvsem na dolgoročne cilje EU, ki so tesno povezani s stanjem 
razvoja v svetu. Posebej želimo opozoriti na nekatere svetovne 
smeri razvoja – imenujejo jih megatrendi, na katere v Sloveniji 
ne moremo vplivati, vendar so zelo pomembni za naš nadaljnji 
razvoj. Prav je, da jih poznamo in se na njih pripravimo. Med 
številnimi megatrendi1 smo izbrali pet, ki so povezani z energijo 
(pridobivanje, pretvarjanje in uporaba). To so:

1. Rast prebivalstva
2. Ekološki odtis
3. Klimatske spremembe
4. Ekonomski razvoj
5. Razlike na svetu

ZA PROIZVODNJO PLINA PRI 
PREHODU NA SONARAVNI 
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V nadaljevanju bomo razložili njihove možne posledice, če se ne 
bomo prilagodili oziroma spremenili sedanjih razvojnih usmeritev. 
Čas ni naš zaveznik, zato je potrebno pravočasno sprejeti ukrepe, 
da vsaj lokalno omejimo njihov negativni vpliv.

1. RAST PREBIVALSTVA
Če opazujemo naraščanje prebivalstva  na Zemlji v zadnjih 2000 
letih (Sl.1), lahko ugotovimo, da je bilo potrebno za prvo milijardo 
približno 12.000 let, za drugo 123 let, za tretjo 33 let in sedaj 
rabimo za vsako novo milijardo prebivalstva na Zemlji samo še 
14 let. 
Vsak naravni razvoj poteka po S-krivulji razvoja, ki se lahko 
prekine z zrušitvijo rasti, ko se odvod po času približuje velikim 
vrednostim (vrednosti neskončno). Vzroki so lahko različni, vendar 
je zrušitev nenadna, nepredvidljiva in znatna. Slika 1 kaže tako 
rast prebivalstva na planetu Zemlja, kjer konca prehoda v zadnji 

Slika 1: Rast prebivalstva na Zemlji skozi čas.
1 Megatrend: An important shift in the progress of a society or of any other particular field or activity; any major movement (Oxford dictionary);  Mega trends: 
are global, sustained and macro economic forces of development that impact business, economy, society, cultures and personal lives thereby defining our future 
world and its increasing pace of change. • Mega trends have different meanings and impacts for different industries, companies and individuals.
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Slika 2: Spremembe letne rasti prebivalstva in število 
prebivalstva na Zemlji, 1750÷2100. 

Slika 3: Rast pričakovane življenjske dobe na svetu med letoma 
1800 in 2012.

Slika 4: Rast prebivalstva in rast porabe energentov. 

del S-razvojne krivulje še  ne vidimo. Zato je ključno vprašanje 
ali in kako bo človeška rasa znala zmanjšati rast prebivalstva v 
naslednjih desetletjih. V nasprotnem bomo pričakali zrušitev, ki 
bo prekinila to nevzdržno rast.
Razvojna S-krivulja lahko preide v zmanjšano rast brez zrušitve, 
vendar morajo biti zato podani pogoji, o katerih bomo v 
nadaljevanju govorili.
Na sliki 2 je prikazan predvideni razvoj v krajšem časovnem 
obdobju od leta 1750 do 2017 s predvidevanji razvoja do leta 
2100  na osnovi pretekle in  pričakovane letne stopnje  rasti 
prebivalstva, ki je dosegla višek v 70 letih prejšnjega stoletja (po 
M. Roser). 

Nobena naravna vrsta rastlin ali živali se ne 
more trajno razvijati z eksponecialno rastjo, 
kar velja tudi za človeško vrsto. Prej ali slej 
pride do nasičenja, ki upočasni razvoj ali pa 
se zgodi zrušenje. Zato lahko v prihodnjih 
desetletjih pričakujemo ali hitro umirjanje 
rasti prebivalstva ali pa zrušitev naraščanja 

prebivalstva na Zemlji, kar bo pomenilo 
tragedijo za mnoge prebivalce v razvitih in 

razvijajočih se državah.

Ker se letna stopnja rasti prebivalstva  zmanjšuje zaradi razvoja 
manj razvitih dežel od maksimuma 2,1 % na leto v 70 letih 
prejšnjega stoletja na okoli 1,2 % v letu 2010 (glejte konico na sliki 
2), se predvideva upočasnitev rasti in postopno uravnoteženje, 
ko bosta stopnja umrljivosti in stopnja novorojenih izenačeni. 

Razlog za eksponecialno rast prebivalstva v zadnjem stoletju  
je tudi naraščanje življenjske dobe prebivalstva  (slika 3). Hiter 
tehnološki razvoj, posebno še napredek v medicini in kemiji 
(gnojila) ter nova tehnologija pridelave hrane, povezana s 
kmetijsko mehanizacijo, so povzročili izjemno hitro naraščanje 
življenjske dobe prebivalstva  posebno v Rusiji, srednji Aziji in v 
Afriki. 
Brez uporabe fosilnih goriv bi bila rast prebivalstva omejena na 
naravne resurse, ki so omejeni in zato ne omogočajo neovirane 
rasti. Na sliki 4 vidimo povezavo med rabo energentov in rastjo 
prebivalstva. Nedvomno sta pričetek široke uporabe fosilnih 
goriv in proizvodnja elektrike (premoga, nafte, naravnega plina in 
jedrskega goriva) ter uvajanje novih tehnologij za njihovo uporabo  
(parni stroj, motor z notranjim zgorevanjem, parne in plinske 
turbine, jedrski reaktorji) povzročili velike družbene spremembe.

Prvi megatrend ˝Rast prebivalstva˝ je ključen v nadaljnjem 
ocenjevanju razvoja in ga moramo pod nujno spremeniti. 
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3 Paul Chefurka: Carrying Capacity and Overshoot: Another Look, May, 2011   

2. EKOLOŠKI ODTIS - EF
Drugi megatrend Ekološki odtis – EF (Ecological Footprint) je 
merilo (v gha/preb – giga hektarjih na prebivalca), ki pove vpliv 
posameznikov ali skupnosti na okolje, izražen kot potrebna 
površina, ki je potrebna za ohranitev trajne rabe naravnih resursov. 
Biološka zmogljivost pa predstavlja biološko produktivne 
površine, ki so se sposobne trajno obnavljati. Produktivnost 
globalnega hektarja je enaka povprečni produktivnosti vseh 
biološko produktivnih površin.
Dosedanji razvoj človeške vrste je dosegel obseg, da danes 
potrebujemo za zadoščanje vseh potreb že 1,7 biološke 
zmogljivosti planeta Zemlje (slika 5). 
To pomeni, da razviti del prebivalstva rabi večkratno biološko 
zmogljivost ozemlja, na katerem živi, nerazviti del pa bistveno 
manj. Poleg tega pa vsi uporabljamo naravne zaloge iz preteklih 
obdobij (npr. fosilna goriva). Po oceni Global Footprint Network 
je bila biološka – ekološka - zmogljivost Zemlje v ravnotežju s 
potrebami prebivalstva v letih 1970-1974, ko je doseglo število 
prebivalstva na zemlji okoli 4 milijarde. Iz diagrama je lepo razvidno, 
da se manjko naravnih virov na Zemlji tudi po konferencah OZN 
o okolju, s katerimi smo poskušali spremeniti smer razvoja, samo 
še povečuje. K takemu razvoju sta veliko prispevali globalizacija 
svetovne trgovine in informacijska tehnologija. 
Če analiziramo vzroke za tako visok ekološki odtis po posameznih 
naravnih virih (slika 6), se lepo vidi negativni vpliv rabe fosilnih 
goriv predvsem zaradi povečanja vsebnosti organskega ogljika v 
atmosferi (v obliki CO2).

Slika 7: Ekološki odtis Slovenije v letih 1991–2017 (Vir: 
Ecological Footprint Report, 2017).

Slika 6: Ekološki odtis prebivalstva na Zemlji po površinah in 
procesih.

Slika 5: Ekološki odtis prebivalstva na Zemlji.

Tudi Slovenija je med tistimi državami, ki prekomerno trošijo 
naravne resurse (slika 7). Do uvedbe kapitalizma smo bili do 
leta 1990 še blizu naravnega ravnotežja, nato pa smo prešli v 

obdobje, ko je prevladala potrošniška družba, ki je dosegla vrh 
z največjim zadolževanjem Slovenije v letu 2007, ko smo lahko 
neomejeno trošili.

V tem času bomo potrebovali za življenje več kot 2,5 bioloških 
zmogljivosti Slovenije. Sedaj naš ekološki odtis pada, od 6,03 na 
4,68, vendar smo še vedno nad biološko zmogljivostjo Slovenije, 
ki je sedaj 2,27 in tudi nad svetovnim povprečjem biološke 
zmogljivosti Zemlje, ki se je v letu 2017 zmanjšala od 2,1 na okoli 
1,9.
Vse gornje ocene ekološkega odtisa so vezane na človekov 
pogled na naravo, ki sloni na podmeni, koliko časa še lahko 
zadovoljujemo naše potrebe z uporabo naravnih virov in rezerv 
na Zemlji. Zaradi tega se z razvojem tehnologij spreminja tudi 
biološka zmogljivost Zemlje. Z modernizacijo pridelave hrane 
lahko na enakih površinah pridelamo več in oskrbimo večje 
število prebivalstva s hrano. Seveda pa je ta proces povezan tudi 
z izkoriščanjem naravnih zalog surovin, goriv in včasih tudi vode 
(vodovod v Libiji iz zalog v Sahari).
Drug pogled pa predstavlja pogled na naravne danosti za trajno 
samoohranitev. Gledano s strani narave same pa smo prekoračili 
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Megatrend Ekološki odtis na planetu Zemlja lahko 
zmanjšamo z intenzivnim uvajanjem OVE ali z 
jedrskimi elektrarnami, če bomo rešili problem 

visokoradioaktivnih odpadkov in varnost pri 
uporabi te tehnologije.

Slika 8: Svetovno prebivalstvo in njegov presežek nad nosilno (biološko) zmogljivostjo planeta 
Zemlje (po P. Chefurka).

Slika 9: Rast koncentracije CO2 in njegovo globalno 
mesečno nihanje (stanje julij 2018).

biološko zmogljivost Zemlje že v času okoli leta 19253, ko se je pričela 
intenzivna uporaba fosilnih goriv in je bilo na Zemlji le 2 milijardi 
prebivalcev (slika 8). Od tedaj naprej rabimo več, kot je sposobnost 
narave za trajno obnavljanje naravnih virov, torej uporabljamo notranje 
rezerve Zemlje. Če bi bila fosilna goriva (FG) omejena, bi prebivalstvo 
v tem obdobju naraščalo bistveno počasneje (leta 2100 bi nas bilo 
manj kot 3 milijarde) in nosilna zmogljivost bi upadla le neznatno (glejte 
zeleno polno in črtkano črto na sliki 8). Pri neomejenih FG pa seveda 
prebivalstvo narašča, nosilna zmogljivost Zemlje pa pada od sedanje 
biološke zmogljivost z uporabo rezerv (ko je prebivalstvo doseglo 
7,5 milijarde), na biološko zmogljivost primerno le za 1,2 milijarde 
prebivalstva v letu 2100.
Po predvidevanjih M. Roserja bo tudi pri 0,06 % letni rasti prebivalstva 
v letu 2100 število prebivalstva 
preseglo 10 milijard (glejte 
sliko 2). Zato je mogoče ob 
primerjavi obeh napovedi, 
težko zaključiti, kakšna 
bo bodoča smer razvoja 
človeštva. Ob tako nizki letni 
rasti prebivalstva (0,06 %) se 
bo bistveno spremenila tudi 
njegova struktura po starosti 
in pričakovati je, da bo starejši 
del prebivalstva umiral hitreje, 
kot bo prirastek novorojenih, 
predvsem  zaradi pomanjkanja 
zdravstvene oskrbe, zato 
bo najverjetnejši vrh števila 
prebivalstva na Zemlji dosežen 
že okoli leta 2050. 
Nosilna zmogljivost Zemlje 
je najbolj odvisna od uporabe fosilnih goriv, zato lahko s prehodom 
na uporabo obnovljivih virov energije – OVE zagotovimo (gledano s 
strani človeka) povečano zmogljivost planeta za neko končno število 
prebivalstva, ki ga bosta omejevali le še razpoložljiva pitna voda in plodna 
zemlja. Ker pa je pri skoraj neomejeni energiji iz OVE možno pridobivati 
tudi pitno vodo iz morske vode in gojiti hrano v rastlinjakih, lahko 
pričakujemo stabilizacijo rasti prebivalstva v okviru novih razpoložljivih 
tehnologij. Drugi megatrend  »Ekološki odtis« lahko dokaj enostavno 
in hitro zaustavimo z znanimi tehnologijami za uporabo OVE. 

3. KLIMATSKE SPREMEMBE 
Tretji megatrend so »Klimatske spremembe«, ki se že 
dogajajo. V prejšnjem poglavju smo spoznali, da je ekološki 
odtis tesno povezan s številom prebivalstva in z uporabo 
fosilnih goriv. Z njihovo uporabo pa so povezane emisije 
toplogrednih plinov, ki zaradi človekove uporabe FG rastejo 
in se v zadnjem stoletju niso umirile (slika 9). Letos junija 
je koncentracija CO2 v atmosferi dosegla že 408 ppm. Pri 
tem je zanimivo, da povprečne mesečne koncentracije  
CO2 v atmosferi po zadnjih podatkih nihajo od 4 do 4,5 
ppm, kot posledica sprememb pri fotosintezi vegetacije. Ko 
vegetacija raste, koncentracija pada, ko vegetacija razpada 
– gnije, narašča (oddaja CO2 nazaj v atmosfero). 

To nihanje je pomembno zaradi možnosti uporabe 
razpadajoče vegetacije za stabilizacijo koncentracije CO2 v 
atmosferi. 
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Slika 9: Rast koncentracije CO2 in njegovo globalno mesečno 
nihanje (stanje julij 2018).

Slika 10: Napovedano  segrevanje zemlje v odvisnosti od 
koncentracije CO2 (Stern 2006).

Slika 11: Kroženje ogljika v atmosferi planeta Zemlja 
(Vir: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle/ )

Dosedanje spremembe vremena na Zemlji in v Sloveniji so dokaz, 
da neznatno povečanje  CO2 v atmosferi prinaša velike vremenske 
spremembe. V znamenitem poročilu Sterna4 je podana verjetnost 
povišanja temperature na Zemlji v odvisnosti od koncentracije 
CO2 v atmosferi (slika10).

4 Stern Review: Economics of Climate Change, 2006, www.sternreview.uk

Ker smo letos že presegli koncentracijo 400 ppm  CO2 v atmosferi, 
obstaja več kot 50 % verjetnost, da bo temperatura narasla za 
več kot 2 K.
To pa pomeni, da so cilji iz Pariškega sporazuma (obdržati 
segrevanje pod 2 K) praktično težko dosegljivi. 
Zanimiva je tudi analiza naravnega kroženja ogljika v atmosferi 
(slika 11). Pomembna je zato, da lahko iz nje ocenimo, kako velik 
vpliv ima človekova aktivnost v primerjavi z naravnimi procesi. 

Pri  tej analizi je za nas pomembna ugotovitev, da povzročata  
naravni razpad in gnitje biomase emisije CO2 v vrednosti okoli 60 
Gt/leto (glejte obkroženi del na sliki 11). V kolikor bi del teh emisij 
iz biomase, zajeli in organski ogljik v biomasi, preden se pri razpadu 
veže s kisikom iz atmosfere, uporabili  za proizvodnjo sintetičnih 
goriv, bi lahko postopno stabilizirali naraščanje koncentracije 
CO2 v atmosferi. Ogljik bi šele prek gorivnega ciklusa ponovno 
prišel v ozračje. S sintetičnimi gorivi iz biomase in solarnega 
vodika bi lahko pokrili velik del potrebne energije iz fosilnih 
goriv. S tem odpade njihova emisija v atmosfero. V drugem delu 
razprave bomo pokazali, da je to ena izmed resnih možnosti za 
izhod iz krize, v katero človeštvo z vso hitrostjo prihaja (Predlog 
sonaravnega, transaktivnega eksergetskega sistema). Megatrend 
Klimatske spremembe lahko ublažimo  z zmanjšanjem emisij pri 
naravnem gnitju biomase. 

Ker je emisija CO2 tesno povezana z rabo 
fosilnih goriv, je to že drugi pomemben 
razlog, da njihovo rabo čimprej ukinemo 

in preidemo na OVE in pri tem izkoristimo 
odpadno biomaso, predno razpade – segnije 

ter njihovo emisijo preusmerimo v emisije 
sintetičnih goriv iz solarnega vodika in 

odpadne biomase.
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Slika 12: Resnične spremembe okoljskih in ekonomskih parametrov v času 1972–2017.

Sedanji družbeni in ekonomski razvoj ni 
sonaraven in vodi v negativne spremembe 

razvoja človeške družbe v naslednjih 
desetletjih. Ta megatrend je mogoče 

spremeniti le s spremembo potrošniške 
družbe v sonaravno družbo, kjer pa se 

postavlja vprašanje nadaljnjega obstoja 
kapitalistične družbe v sedanji obliki.

4. EKONOMSKI RAZVOJ
Naslednji – četrti megatrend predstavlja ˝Ekonomski razvoj˝, ki je usmerjen v razvoj potrošniške družbe, ne glede na posledice. 
Znanstveniki in raziskovalci družbenega razvoja že dalj časa opozarjajo na problem neoviranega gospodarskega razvoja, ki ne prinaša 
samo višje kakovosti življenja, ampak sloni predvsem na povečanem povpraševanju in proizvodnji naprav, ki sodijo v sklop izraza 
»potrošniška družba«. To je družbeni sistem, ki proizvaja bistveno več, kot je potrebno za osnovno zadovoljevanje človekovih potreb 
in s tem porablja vedno več naravnih virov iz preteklih rezerv. Ker je potrošnja vezana na število kupcev, je eksponecialna rast 
prebivalstva povzročila tudi eksponecialno rast potrošnje. Že leta 1972, tik pred prvo konferenco OZN o okolju, je izšla knjižica 
Rimskega kluba »Meje rasti«, v kateri so analizirali možne scenarije razvoja človeštva. Med njimi je bil tudi scenarij normalnega razvoja 
(»Bussines as usual«) v katerega smo po 45 letih vrisali resnične statistične podatke OZN o razvoju človeštva v tem obdobju (slika 12). 
Iz diagramov se vidi, kako dobro se prilegajo realni statistični podatki poteku simulacije, ki napoveduje močno spremembo razvoja 
med leti 2030 in 2040 in to s hitrim padcem na vseh področjih.

Iz diagramov vidimo, da razpoložljivost virov pada, onesnaževanje 
okolja, potreba po hrani, storitve, industrijska proizvodnja in 
prebivalstvo pa rastejo v skladu z napovedmi. Smrtnost upada 
hitreje kot rodnost, zato število prebivalstva raste v skladu 
z napovedmi. Družbena etika pa strmo pada že od leta 2000 
(ugotovitev avtorja). Postavljajo se samoumevna vprašanja, ali 
bodo finančni centri moči in politika znali preusmeriti razvoj v 
sonaravno družbo, kjer krize razvoja - propada - ne bo? Kdo bo 
nosil največje breme negativnih sprememb? Odgovor pri sedanjih 
družbenih odnosih v svetu ni enoznačen. Verjetnost, da bodo 
majhne družbene skupine, ki si bodo zagotovile energijo iz OVE, 
hrano in prebivališča na svojem ozemlju, lažje prebrodile krizo, 
je večja, kot za velike družbe, posebno v močno urbaniziranih 
področjih. 
To je še posebej pomembna ugotovitev, če vemo, da je svetovni 
trend preseljevanja prebivalstva iz podeželja v mesta zelo velik.
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Slika 13: Kazalnik človekovega razvoja HDI v odvisnosti od ekološkega odtisa.

5. RAZLIKE V SVETU
Zadnji megatrend, na katerega želimo opozoriti, pa so energijska, ekonomska in družbena neenakost v svetu. Po zadnjih statističnih 
podatkih je razmerje med najnižjo in najvišjo rabo energentov 1 : 115 in med najnižjim in najvišjim družbenim proizvodom 1 : 350. 
Koliko časa se lahko, pri eksponencialni rasti prebivalstva, ti razliki (ki se iz leta v leto povečujeta) še ohranjata in kdaj bo prišlo do 
obrata, zahteva pretehtan in hiter odgovor. Sedanje migracije so le prvi znanilec znatnih sprememb, ki jih lahko  pričakujemo zaradi 
teh razlik. Na naslednjih dveh diagramih bomo prikazali razlike v svetu z dvema kazalnikoma OZN: kazalnik razvoja človeka HDI (HDI 
– Human Development Index) v odvisnosti od ekološkega odtisa (slika 13) in kazalnik socialnega napredka SPI (SPI – Social Progress 
Index) v odvisnosti od bruto družbenega proizvoda. V diagrame so vneseni tudi zadnji podatki iz poročila OZN za Slovenijo iz leta 
2017 s podatki za leto 2015.

Kazalnik HDI kaže, da razviti del prebivalstva (okoli 1 miljarda) 
prekomerno izkorišča naravne vire (vsi imajo EF nad biološko 
zmogljivostjo površine, na kateri živijo). Ves ostali del prebivalstva 
pa v bistvu nudi ekološke usluge razvitim.  Cilji sonaravnega 
razvoja so, da bi vse prebivalstvo sveta prišlo v zeleno označeni 
kvadrant s HDI > 0,8 in EF<1,9. K temu je usmerjenih tudi 17 
ciljev OZN iz leta 2015 (angl. Sustainable development goals). 
Slovenija je naredila zanimiv razvoj, saj je pri povečanju 
okoljskega odtisa za skoraj dvakrat (od 3,32 v letu 1992 na 6,03 
v letu 2007) povečala kazalnik HDI od 0,77 na 0,85 in nato kljub 
zmanjševanju okoljskega odtisa na 4,68 uspela dvigniti HDI na 
0,89 v letu 2015 (zadnji podatki OZN) in zaseda 25. mesto med 
188 državami na svetu. 
Naši razvojni cilji do leta 2050 bi morali biti: ekološki odtis 2,3 
(biološka zmogljivost Slovenije danes) in HDI blizu 0,95. S tem bi 
postala Slovenija sonaravna dežela, saj bi za svoje prebivalstvo 

porabljala samo toliko naravnih virov, kolikor je biološka 
zmogljivost površine Slovenije.  Pri pisanju strategij družbenega 
in energetskega razvoja je kazalnik HDI lahko osnovno vodilo. 
Kako bo lahko ostalo prebivalstvo sveta prišlo v kvadrant 
sonaravnega razvoja, je veliko vprašanje tako za najbolj razvite 
kot za najmanj razvite države na svetu. Razlike so ogromne, 
saj so za vse spremembe potrebni kapital (predvsem človeški 
in finančni), sprememba v družbenih odnosih in sprememba v 
odnosih do narave. Vse nas lahko preseneča položaj Kube, ki je 
v zelenem kvadrantu z zelo visokim kazalnikom HDI (0,775)  in 
majhnim ekološkim odtisom (~1,8), kljub ekstremni ekonomski 
blokadi s strani ZDA (ali pa prav zato, saj se potrošniška družba 
ni mogla uveljaviti). To tudi dokazuje, da BDP ne sme biti edino 
merilo razvoja.

Če k temu dodamo še kazalnik socialnega napredka SPI (slika 
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Slika 14: Kazalnik socialnega napredka SPI v odvisnosti od bruto 
družbenega proizvoda BDP.

Neenakost na svetu je izjemno velika in bo 
povzročila gospodarske in vojaške spore zaradi 

naravnih virov in migracije, kot rezultat upanja na 
boljše življenje (primerjava z vpadi barbarov v rimsko 

cesarstvo v starem veku se ponuja sama po sebi).

14), ki zajema zadovoljevanje osnovnih človeških potreb, osnove 
blaginje in priložnosti za razvoj, dobimo popolno sliko stanja razlik 
v svetu. SPI nad 88 predstavlja zelo visok razvoj, med 76 in 88 
visok razvoj in pod 76 nižji in zelo nizek razvoj. Več kot polovica 
prebivalcev na Zemlji ima ta kazalnik pod 75. To dokazuje, 
kako velike so družbene razlike. Vendar BDP ni edino merilo 
blagostanja, saj so mnoge dežele z zelo visokim BDP uvrščene 
nižje od pričakovanj in obratno. Kuba je kot primer z BDP 7815 
$/preb. in indeksom blagostanja 67,38 tako nizko uvrščena zaradi 
nizkih človekovih pravic in pomanjkanja potrošniških dobrin. To 
dokazuje, da je mogoče doseči zeleni – sonaravni kvadrat - tudi s 
smotrno uporabo naravnih virov. Slovenija je po zadnjih podatkih 
na 21. mestu v svetu z SPI 84,3 pri skromnem BDP okoli 29.000 
$/preb (po kupni moči). Trenutno je na prvem mestu Danska z 
SPI = 90,57 in BDP = 44.042 $/preb. 

Da bi se Slovenija približala državam z najvišjo blaginjo, ne 
potrebuje bistveno povečati BDP, ampak mora izboljšati 
predvsem sodelovanje med ljudmi in njihovo vključevanje v 
družbene aktivnosti, dostop do visokega izobraževanja, zdravstvo 
in človekove pravice, kjer so bile ocene stanja pri ugotavljanju 
SPI najnižje. Od vseh izbranih megatrendov je ta, poleg rasti 
prebivalstva, najbolj zahteven in ga bo tudi najtežje preusmeriti, 
brez drastičnih sprememb v svetovnem razvoju.

Za naše potrebe smo zbrali le 5 megatrendov izmed 11, ki jih je 
izbrala v svojem letnem poročilu SOER 2015 Evropska agencija 
za okolje leta 2015  in nekaj izmed 17 ciljev, ki jih je izbrala GS 
OZN leta 2015, znanih pod naslovom Sustainable development 
goals. Izbor je po našem mnenju reprezentativen za nadaljnje  
razmišljanje, kako iz zagate, v katero smo prišli.

STRES IN BIOMASA V SVETU

Iz zgornjega prikaza lahko zaključimo, da je zmanjšanje negativnih 
vplivov na bodoči razvoj človeštva mogoče v veliki meri doseči 
z uporabo obnovljivih virov energije - OVE. Čeprav je večina 
trenutnih sprememb osredotočena na uporabo vetra (vetrne 
elektrarne - VE) in sevanja sonca (fotonapetostne elektrarne 
-FNE), je po našem mnenju pravilna uporaba biomase ključna 
za zmanjšanje EF in stabilnost bodočega energetskega sistema. 
Razmišljanje, kako bolje uporabiti biomaso za pridobivanje goriv, 
namesto njenega sežiganja, je nastalo že v 60 letih prejšnjega 
stoletja, ko je prof. Tabor (Izrael) na enem prvih kongresov o 
sončni energiji v Parizu postavil tezo, da bo uporaba obnovljivih 
virov postala široko dostopna tedaj, ko bomo znali kemično 
shranjevati sončno energijo – eksergijo sonca. Ker je edini naravni 
proces kemičnega shranjevanja eksergije sončnega obsevanja 
fotosinteza, je vloga biomase pri nadaljnjem razvoju sonaravnega 
transaktivnega eksergetskega sistema tako pomembna.

V konceptu sonaravnega transaktivnega sonaravnega 
eksergetskega sistema5 (STRES  je kratica za: Sustainable 
Transactive Renevable Exergy System) je vloga biomase 
izpostavljena zaradi več razlogov:

 ҄ to je naravna kemična akumulacija ogljika iz atmosfere, 
ki dnevno nastaja in ni v celoti pod kontrolo človeka 
(biomasa raste in propada predvsem pod vplivom sonca, 
vode in CO2 v atmosferi - seveda brez upoštevanja 
mnogih drugih vplivov);

 ҄ omogoča nam postopen in kemično nevtralen prehod 
na trajno ravnotežje med rabo energentov (eksergije) in 
emisijo CO2 v atmosfero;

 ҄ del biomase lahko, pred njenim naravnim razpadom, 
uporabimo kot vhodno surovino (prekursor material) za 
sintetični gorivi s-metan in s-metanol;

 ҄ uporaba organskega ogljika shranjenega s fotosintezo v 
biomasi z dodatkom solarnega vodika omogoča:

 ○ nov sonaravni transaktivni eksergetski sistem brez 
dodatnih emisij TGP in škodljivih vplivov v naravi;

 ○ sistem, ki ni osnovan na nevarnih (JE) ali zelo 
zahtevnih tehnologijah;

 ○ ekonomsko sprejemljiv sistem s pretežno znanimi in 
uveljavljenimi tehnologijami;
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 ○ socialno uspešen družbeni sistem, saj odpira nova 
delovna mesta, omogoča energijsko osamosvajanje 
in dvig kakovosti življenja vseh prebivalcev na 
planetu.

Transaktivnost v sistemu je eden od osnovnih pogojev za 
njegovo stabilnost, saj zaradi vrtenja Zemlje vsi obnovljivi naravni 
viri dnevno in letno nihajo v ciklusih, ki pogosto niso usklajeni s 
potrebami po eksergiji. Sodobna digitalna tehnologija pa omogoča 
hitro izravnavo potreb po času in kraju, zato bodo vsi sestavni 
deli in podsistemi  v STRES-u med seboj aktivno sodelovali.

Biomasa v svetu
Količina biomase  na planetu je ocenjena na ~560 milijard ton 
ogljika (IPPC, tier 1, Global biomass carbon map, 2000). Letni 
prirast biomase izražen kot čisti ogljik je 104,9 Gt C/leto. Od tega 
ga je 53,8 % na kopnem in 46,2 % v sladki vodi in morjih.
Količina eksergije, ki je shranjena v letnem prirastu biomase, je 
približno 1,4-kratnik sedaj potrebne eksergije na svetu. Del letne 
rasti biomase se pretvori v lesno biomaso, ki ima dolgo življenjsko 
dobo, del pa tvori enoletni ciklus rasti in razpada. Po podatkih 
Eart Observatory Lab – Nasa je letna emisija ogljika zaradi 
razpada biomase  ~56–60 Gt C/leto (slika 11).

Na osnovi teh podatkov lahko zaključimo, da je na razpolago 
dovolj osnovne surovine za uvajanje tehnologij za predelavo 
dela odpadne biomase v sintetična goriva brez negativnih 
vplivov na pridelavo hrane. Kljub vsemu pa se moramo zavedati, 
da je biomasa neenakomerno razporejena po planetu in bo 
zato proizvodnja sintetičnih goriv razporejena širom po svetu. 
Mednarodna trgovina z gorivi OVE bo nadomestila sedanjo 
trgovino s fosilnimi gorivi.

Učinkovitost pretvarjanja sončnega obsevanja v biomaso
Ko se odločamo za masovno uporabo dela biomase za proizvodnjo 
bio ali sintetičnih goriv, se moramo zavedati, da je to dragocena 
surovina, ki nastaja z zelo nizkim izkoristkom sončnega obsevanja.
Pri fotosintezi se z vsakim fiksiranim molom CO2 shrani v rastlini 
okoli 133 W. Pri tem se uporablja le valovna dolžna sončnega 
obsevanja med 400 in 700 nm (PAR – Photosyntethically Active  
Radiation). To pa pomeni, da lahko pri fotosintezi sodeluje le 45 
% moči sončnega obsevanja.
Zaradi visoke kvantne zahteve pri fiksaciji vsake molekule CO2 je 
največji izkoristek PAR le  25 %. Upoštevajoč gornje omejitve je 
največji možen izkoristek sončnega obsevanja pri fotosintezi le 
okoli 11 %. Resnični izkoristek pa je odvisen tudi od vrste rastline 
in se giblje med 3 in 6 %. Toda ne glede na nizek izkoristek, rastline 
rastejo vsak dan in po končani rasti razpadejo ter oddajajo ogljik, 
po oksidaciji s kisikom, v obliki CO2 nazaj v atmosfero.
Bistvo STRES-a je zajeti del tega ogljika v rastlinah pred razpadom 
in ga uporabiti za pridobivanje človeku koristnega goriva.
Ob tem se moramo zavedati, da je pretvarjanje sončne energije 
v biomaso enkratno naravno shranjevanje sončnega obsevanja. 

5 Novak P.: Sustainable Transactive Renevable Exergy System, Instalation for Buildings, Timisoara , March 2018; Novak P.: Exergy as measure of sustainability of 
energy system, Int J Earth Environ Sci 2017, 2:139; https://doi.org/10.14344/2456-351X/2017/139 
6 Vsi podatki iz:  https//:en.wikipedia.org/wiki/Biomass, 11.11. 2017
7 Stermanj. D. etall: Does replacing coal with wood.....; Env. Res. Letter 13(2018)015007

Sončno obsevanje, shranjeno v biomasi, je čista eksergija. Pri 
tem moramo ločiti zeleno biomaso, ki relativno hitro propada, 
in lesno biomaso, v kateri se eksergija lahko hrani praktično 
neomejeno dolgo (tudi več stoletij).

TEHNOLOGIJE ZA UPORABO BIOMASE KOT GORIVA

Danes poznamo več različnih tehnologij za uporabo biomase kot 
goriva. To so predvsem: 

 ҄ direktno sežiganje lesne biomase,  
 ҄ tehnologija pridobivanja bioplina,
 ҄ tehnologija pridobivanja etanola.

Sežiganje
Kurjenje lesa je najstarejša tehnologija in se še danes masovno 
uporablja v svetu za kuhanje, pripravo tople vode in tudi za gretje 
stavb. Uporaba lesa za pretvarjanje v nizkoeksergijske potrebe 
s temperaturo pod 100 °C, kot je sanitarna topla voda in gretje 
stavb je napačno, saj pri tem uničimo pretežni del eksergije 
sonca, shranjene v biomasi. Poleg tega  nastajajo pri sežiganju 
biomase v preprostih napravah številne emisije škodljivih snovi 
- rakotvornih katranov in prašni delci velikosti nad 2,5 ppm.  
Okoljske škode zaradi takega načina uporabe biomase so izjemno 
velike in jih lahko primerjamo s škodo, ki jo delajo vsa druga 
fosilna goriva. Tudi sekanje gozdov za pridobivanje elektrike v 
velikih termoelektrarnah ni sonaravno, saj so izkoristki vedno pod 
45 %, emisije, gledano dolgoročno, pa celo večje kot pri uporabi 
premoga . Uporaba odpadne biomase v kogeneracijskih napravah 
je edina rešitev, ki je bližje pravilni uporabi biomase s sežiganjem.
 
Bioplinarne 
V njih uporabljamo zeleno biomaso in organske odpadke. Uporaba 
zelene biomase in živalskega gnoja v bioplinarnah (posebno 
sodobnih, tunelskih bioplinarnah z neprekinjenim procesom 
proizvodnje plina) je proces, ki je zelo razširjena tehnologija za 
pridobivanje biometana. 

Izkoristek biomase je relativno dober, saj 
dobimo od 50 do 75 % metana, od 25 do 

50 % CO2. Odvisno od vhodnega materiala 
je lahko do 10 % ostalih primesi, predvsem 

dušika. Njihova slaba stran je, da pri 
proizvodnji metana nastaja tudi CO2, ki ga pri 
sedanji tehnologiji ne zajemamo in odhaja v 

atmosfero.
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8 Bromberg L.; W.K Gheng: methanol as an alternative fuels....; MIT, sept 2010, pg. 23.
9 Ecofys: Gas for climate, February 2018; info@ecofys.com 
10 P.Zuurbier,J. Vooren. Sugarcane Ethanol, 2008,Wageningen Acad. Publ. ISBN 978-90-8686-090-6, pp. 67; pp.

Z njegovim zajetjem in z dodatkom solarnega vodika bi 
močno povečali njihovo okoljsko in eksergijsko učinkovitost s 
soproizvodnjo metanola. Tunelske izvedbe sodobnih plinarn 
omogočajo dokaj enostavno zajemanje CO2 in v naslednji 
tehnološki fazi je pričakovati njihovo izpopolnitev za sočasno 
proizvodnjo metanola. Proces katalitične sinteze poteka po 
enačbi:

CO2 + 3 H2 → CH3OH + H2O + toplota

Proces je visoko eksotermičen in toploto lahko uporabimo 
za pripravo biomase ali za proizvodnjo elektrike8. Cena tako 
pridobljenega metanola je reda velikosti 15―16 €/GJ .

V študiji ECOFYS9 je prikazano, da lahko v EU pridobimo z 
drugo žetvijo na okoli 11 % vseh njivskih površin z anairobno 
metanizacijo 63 milijard m3 metana, s termičnim uplinjanjem 
gozdnih ostankov in ostalih lesnih odpadkov pa  še 35 milijard 
m3 metana letno (do leta 2050). Skupaj to pomeni 98 milijard m3 
metana z eksergijo 1.072 TWh, kar predstavlja toplotno vrednost 
21,55 % plina porabljenega v letu 2016 v EU (495 milijard m3/
leto).
Te vrednosti so dobljene z uporabo učinkovitosti proizvodnje 
plina  0,36 m3/kg vhodne snovi pri izboljšanih anairobnih 
plinarnah in 0,55 m3/kg pri termičnem uplinjanju.
Sedanja proizvodna cena bioplina je  reda velikosti 100 €/MWh, 
veleprodajna cena naravnega plina pa 16―20 €/MWh.  Torej 
je razmerje skoraj 1 : 5, kar pomeni, da taka proizvodnja brez 
podpor ni ekonomična. Zato je potrebno vključiti tudi v ceno 
naravnega plina eksterne stroške zaradi škod v okolju.

Bioetanol
Industrijska proizvodnja bioetanola ima svoj začetek v Braziliji. Na 
njenem primeru bomo pokazali na okoljsko problematiko njegove 
proizvodnje.
Povprečno sončno obsevanje v jugocentralnem delu Brazilije (21 
°S, -48 °E), kjer imajo številne nasade sladkornega trsa, je 5,26 
kWh/m2 na dan ali 19.199 MWh/ha na leto. 
Sedanja tehnologija pretvarjanja sladkornega trsa v bioetanol 
v Braziliji omogoča povprečno proizvodnjo ~7000l/ha na leto 
(~5558 kg/ha, leto)10 po ceni 11–15€/GJ. Z upoštevanjem 
sežigne vrednosti etanola Hi = 30,57 MJ/kg,  dobimo letno 
količino eksergije v metanolu 169.908 MJ/ha na leto ali 47,2 
MWh/ha na leto. 
Če primerjamo sedaj to količino s sončnim obsevanjem na ha 
površine dobimo celoten izkoristek procesa od sonca do etanola  
0,00246 ali 0,246 %.
Standardna fotonapetostna elektrarna (FNE)  postavljena na 
enaki površini s povprečnim izkoristkom 15 % (FN panel 300 
W/1,64m2 ali 5,4 m2/kWp z izkoristkom površine o,68 ali 8 
m2za en kW moči), ki bi imela moč 1250 kWp, bi proizvedla 
1958 MWh/ha na leto elektrike (19.199 x 0,15 x 0,68 = 1958).  

To je ~41,5-krat več, kot je shranjena enksergija v bioetanolu. 
Če bi želeli pretvoriti bioetanol v elektriko z najboljšo plinsko 
parno termoelektrarno z izkoristkom ~ 0,65, bi bila ta primerjava 
eksergije v pridobljeni elektriki  že ~1 : 64.
S to količino elektrike iz FNE lahko dobimo z elektrolizo vode 
(pod tlakom 20 bar pri izkoristku 0,75) 37.288 kg H2/ha na leto, v 
katerem je shranjeno 1468,5 MWh/ha na leto ali 5,286.600MJ/
ha.
Gornja analiza, narejena na realnih podatkih, nam kaže, da obstaja 
velika možnost izboljšanja uporabe zelenih površin za  uporabo 
biomase pri pridobivanju novih goriv. V suhi biomasi je namreč 
relativno malo vodika in veliko ogljika (primer les, brez vode: ~4 
% H2, 56 % C, 40 % O2). Ker imamo v biomasi tudi velik del kisika, 
ta pri procesu del ogljika veže v CO2, kar ni zaželeno. Čeprav 
je mogoče nastali CO2 zajeti in ga pretvoriti v novo gorivo, je 
to postopek, ki se industrijsko še ne uporablja. Tudi najnovejša 
literatura o uporabi CO2 to nakazuje11.

Sklep
Naš pregled lahko zaključimo z ugotovitvijo, da so vsi postopki, ki 
omogočajo uporabo biomase kot vir eksergije za druge namene, 
industrijsko razviti  vendar daleč od optimalne rabe ogljika v 
sami biomasi. Razen sežiganja niso pomemben del sedanjega 
energetskega sistema, ki uporablja cenena fosilna goriva brez 
odškodnine za nastale ekološke škode.

BIOMASA IN STRES
Splošno
Filozofija, na osnovi katere želimo s STRES-om zagotoviti 
postopno zmanjšanje koncentracije CO2 v atmosferi, je v uporabi 
dela biomase pred njenim naravnim razpadom – gnitjem – za 
proizvodnjo sintetičnih goriv, s katerimi bi postopno zamenjali 
sedanja fosilna goriva. Tu gre predvsem za plinasto gorivo metan 
(CH4) in kapljevito – tekoče - gorivo metanol (CH3OH), ki naj bi 
zamenjalo bencin, diezel, kerosin in mazut na ladjah. Oba imata 
najkrajšo kemijsko verigo, sta v masovni uporabi, poznamo 
tehnologije za njuno pridobivanje in uporabo.  Oba maksimalno 
izkoriščata ogljikov atom v biomasi, saj vežeta nanj štiri atome 
vodika in v primeru kapljevine še en atom kisika. 
Pomembna je tudi ugotovitev, da za njihovo proizvodnjo rabimo 
relativno malo energije (visoka Faradajeva učinkovitost pri npr. 
pretvarjanju  CO2 v sintetična goriva10 ).
Pri tem se postavi vprašanje, koliko ogljika potrebujemo za 
nadomestitev sedanjih fosilnih goriv, ki se ne uporabljajo za 
proizvodnjo elektrike (ki bo v bodoče v celoti iz OVE ali JE). To so 
goriva v industriji, prometu in široki rabi. 

Tu želimo opozoriti na najnovejši članek v reviji SCIENCE, ki 
opozarja na težko zamenljivost goriv v določenem delu industrije 
12 , v katerem zanje predlagajo avtorji iskanje novih procesov in 
materialov. To je industrija, ki pri proizvodnji emitira procesni CO2 
(cement, jeklo, apno).  Na sliki 15 vidimo, da je ta količina relativno 
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11 Bushuyev O.S. etall.: What Should We Make with CO2 and How Can We Make it?;Joule 2, 825-832, May 16, 2018.
12 S.j. Davis et all.,Net-zero emission energy system, Science 360,eaas9793 (2018). DOI: 10.1126/science.aas9793

majhna (1,3 + 1,7 = 2 Gt CO2 v letu 
2014 ali 5,9 % od celotne emisije).  
Vsa ostala, po avtorjevih razmišljanjih 
težko nadomestljiva, goriva je mogoče 
nadomestiti  s sintetičnimi gorivi 
brez emisij po predlogu, podanem v 
STRES-u.
Daljinski cestni transport, letalstvo, ladje 
in železnice ter variabilna proizvodnja 
elektrike za stabilizacijo omrežja je 
mogoče oskrbovati s sintetičnim plinom 
metanom (kot stisnjeni - CSG ali tekoči 
– LSG s-metan). Pri proizvodnji železa, 
jekla in cementa pa je mogoče vpeljati 
lovljenje CO2, ki nastaja zaradi samega 
procesa in ga pretvarjati v s-metanol. 
Kot gorivo pa se lahko v tej industriji 
uporabljata tako s-metan in s-metanol.
S postopnim uvajanjem teh dveh goriv 
torej lahko rešujemo celoten spekter 
emisij. Avtorji v članku sicer opozorijo  Slika 15: Svetovna emisija CO2 in prikaz področij s težko zamenljivostjo goriv (11)

na to možnost, vendar  samo kot tehnologije, ki zaslužijo posebno prioriteto. Shranjevanju eksergije s kemijskimi vezavami posvečajo 
posebno poglavje, vendar opozarjajo na visoke stroške tako pri sintetičnih gorivih kot pri baterijah.
Za pokrivanje variabilnega dela proizvodnje elektrike pa ne izključujejo uporabe jedrske energije, brez omembe nerešenega problema 
skladiščenja visokoradioaktivnih odpadkov.
Članek v tej priznani reviji je v bistvu obširen kakovosten pregled literature na  to temo in se skupaj z dodatkom  dobro pridružuje 
člankom s številnimi citati (101 citat), ki jih avtorji (32) dobijo z objavo.  Zaključki pa so zelo splošni in poznani vsakemu energetiku, 
ki pozna svetovne trende.

Potrebna biomasa
Osnovno vprašanje, na katerega moramo dati odgovor pri naši analizi in predlogu reševanja bodočega eksergetskega sistema, je, ali 
imamo dovolj odpadne biomase na svetu, da ne bomo ogrožali biološkega ravnotežja v naravi in prehrane prebivalstva ter pokrili 
potrebe človeštva po eksergiji v s-metanu in s-metanolu.
Iz svetovnih energijskih bilanc o letni porabi fosilnih goriv lahko dobimo naslednje podatke za leto 2016 (tabela 1).

Tabela 1: Potrebna eksergija v svetu v letu 2016 (vir: BP, World Energy Outlook, 2018)

Eksergija 
izražena v Svet Nafta Plin Premog JE HE OVE

Mtoe 13.276,3 4.418,2 3.204.1 3.732.0 592.1 910,3 419,6
TWh 154.403,4 51.383,7 37.263,7 43.403,2 6.886,1 10.586,8 4.879,9

PJ 555.852,1 184.981 134.149 156.251,4 24.790 38.112,4 17.567,8
Delež % 100 33,28 24,13 28,11 4,46 6,86 3,16

Iz fosilnih goriv je bilo v letu 2016 proizvedeno (brez JE) 15.885,3 TWh elektrike, pri kateri je bil delež premoga 40,8 %, delež plina 
21,6 % in delež nafte 4,3 %. Ker sta nafta in plin v glavnem služila za variabilno elektriko, je bila potrebna količina  eksergije iz premoga 
za proizvodnjo pasovne elektrike 27.762,7 TWh/leto (pri izkoristku TE na premog 0,35). To količino  moramo odšteti od vse eksergije 
v premogu, ki se v svetu uporablja tudi v druge namene. Ob upoštevanju, da se bo vsa elektrika, razen variabilne, proizvedla v bodoče 
iz OVE, moramo z gorivi iz biomase nadomestiti skupaj 104.287,9  TWh/leto.
Potrebna količina ogljika za zamenjavo dosedanje rabe fosilnih goriv s s-metanom in s-metanolom (50:50) je podan v (tabeli 2). 

22

Jesen 2018
revijaplin



Gorivo Eksergija 
TWh

Sežigna 
eksergija Hi 
v kWh/kg

Količina 
goriva v M t Utežni delež

ogljika/
vodika  %

Količina 
ogljika M t

Metan  52.144 11,06  4.715,65 0,75/0,25 3.536,74
Metanol  52.144   6,62  7.876,74 0,325/0,125 2.559,94
Skupaj 104.288 - 12.529,39 - 6.096,68

Tabela 2: Potreben ogljik za proizvodnjo s-metana in  s-metanola za zamenjavo sedanjih svetovnih potreb po fosilnih gorivih (brez 
proizvodnje pasovne elektrike)

V začetku poglavja smo ugotovili, da je naravna emisija ogljika 
zaradi razpadanja biomase po ocenjenih podatkih (Nasa) 56.000 
do 60.000 Mt/leto. Ker vemo, da mora del biomase ostati v 
plodni zemlji zaradi življenjskih procesov, ki potekajo v njej, bi 
po gornjih računih morali zbrati ~ 11 % odpadne biomase na 
Zemlji (pred razgradnjo ali gnitjem), da bi pokrili sedanje svetovne 
potrebe po sintetičnih gorivih.
Tudi če se poveča vsa potrebna eksergija do leta 2050 na 
800.000 PJ/leto, bi se potreben delež odpadne biomase približal 
15 %. Ta odvzeta količina v nobenem primeru ne ogroža biološke 
zmogljivosti Zemlje. Z uporabo tega dela enoletne ali v primeru 
redčenja gozdov tudi večletne biomase, bi v končni fazi zmanjšala 
rabo fosilnih goriv na 0 in emisije bi padle za najmanj 85 %. Nekaj 
emisij bo ostalo zaradi netesnosti cevovodov in rezervoarjev, ki 
bodo uporabljali metan in zaradi naravne emisije iz preostale 
biomase (po bilanci naravnega kroženja ogljika bi bilo to okoli 
50 Gt).
Če upoštevamo planirano zmanjševanje emisij po Pariškem 
sporazumu, potem bi bilo potrebno v naslednjih 32 letih 
povečevati proizvodnjo sintetičnih goriv  z intenziteto  400 
milijonov ton/leto, za kar bi potrebovali letno  na svetu 190 Mt 
ogljika v suhi biomasi ali približno 600 Mt vlažne biomase z 30 
% vlage. Po podatkih je letni prirast biomase izražen v ogljiku na 
kopnem 56.436 Mt, kar dodatno potrjuje gornji izračun. 

Potrebna vodik in kisik
Da bi lahko realizirali gornjo zamisel, potrebujemo tudi ustrezno 
količino vodika (589,46 Mt H2 za s-metan in 492,3 Mt H2 za 
s-metanol ali  skupaj 1081,76 Mt H2 na leto). Tega bomo lahko 
pridobili z elektrolizo vode, za kar potrebujemo 9.834 Mt 
vode (manj kot 0,02  % letnih padavin). Pri sedanji tehnologiji 
potrebujemo pri elektrolizi 50 kWh/kgH2 elektrike iz OVE. Letna 
potrebna elektrika za elektrolizo na koncu obdobja bi bila 54.088 
TWh. Potreben svetovni prirast elektrike v 32-letnem obdobju je 
~1700 TWh na leto. To predstavlja le nekaj več kot 7 % sedanje 
svetovne letne proizvodnje elektrike. Ker nastaja pri elektrolizi 
tudi kisik (8.752 Mt O2), ga je več kot dovolj za sintezo metanola, 
kjer ga potrebujemo le 3.938,4 Mt O2  na leto.

Ali bo dovolj elektrike?
Osnovno odprto vprašanje je, ali bomo morali graditi posebne 
elektrarne za elektrolizo vode, ali bodo zadostovali viški pri 

proizvodnji  sedaj in v bodoče zgrajenih HE, FNE in VE v času 
presežkov sončnega obsevanja, vetra ali padavin. Z razvojem FNE 
in izgradnjo VE je pričakovati sorazmerno velike viške elektrike v 
posameznih obdobjih, zato je ključno, da bomo morali zgraditi 
učinkovite elektrolize vode, pripravljene za nestacionarno 
obratovanje in za sprejem velikih količin viškov elektrike iz 
nestacionarnih virov. S tem bomo dosegli tudi lažjo in učinkovito 
stabilizacijo električnega omrežja in zmanjšali potrebno vgradnjo 
velikih baterijskih hranilnikov.
 
Kje bo potekala sinteza goriv
 V prvi fazi pričakujemo izgradnjo klasičnih bioplinarn tunelskega 
tipa in večjih postrojenj za elektrolizo na področjih z veliko 
ostankov biomase. Ker zbiranje in transport biomase ne preneseta 
dolgih poti, pričakujemo  hiter razvoj lokalnih sistemov za kemično 
skladiščenje OVE, ki bodo sestavljeni iz elektrolizerjev pod 
tlakom, manjših rezervoarjev za vodik, sistema za sintezo metana 
(kjer bo priključek na plinsko omrežje blizu za direktno vtiskavanje 
plina vanjo), ali metanola z rezervoarjem zanj. Naprave bodo 
visoko avtomatizirane, prirejene za dinamično – nestacionarno 
obratovanje in bodo zaposlovale tri do pet oseb, ki bodo delale v 
izmenah. Tak koncept je pomembne tudi  za prenos elektrike, saj 
v tem primeru ne potrebujemo izgrajevati visokonapetostnega 
omrežja, ampak samo ojačiti nizkonapetostno omrežje za lokalno 
napajanje elektroliz in sintez. Na tem področju bo potreben 
intenziven razvoj, saj danes celotnega procesa od priprave 
biomase, vode, elektrolize in sinteze v malem obsegu še ne 
obvladujemo, čeprav so vse tehnologije poznane in industrijsko 
preskušene. To je področje, kjer se bodo lahko razvile nove 
tehnološke rešitve z intenzivno uporabo IT, saj je znano, da so 
kemijski obrati toliko cenejši (kapitalsko in vzdrževalno), kolikor 
večji so. Tako kot se danes razvija distribuirana proizvodnja 
elektrike, tako se bo razvila tudi distribuirana proizvodnja s-metan 
in s-metanola. Plinska omrežja bodo postala hibridna, to pomeni, 
da bomo v prehodnem obdobju imeli v njih mešanico naravnega 
in sintetičnega plina in dvosmerno pretakanje po cevovodih.
Pričakujemo tudi zadružno gradnjo takih sistemov, ki se bodo 
pričeli z zadružno gradnjo vaških ali krajevnih FNE in VE (danes 
izjemno popularno v ZDA), ki bodo nato oskrbovali z viški 
elektrike lokalne naprave za elektrolizo in sintezo.

23

Jesen 2018
revijaplin



Ekonomija sistema
Ekonomija sistema je močno odvisna od celotne zasnove in je 
v prvi fazi podvržena finančnim podporam za prehod v družbo 
s kroženjem ogljika. Podpora fosilnim gorivom obsega (IMF, 
2013) pred davki 480.109 US$, po davkih pa še 1.900.109 US$. 
Ocenjene okoljske škode so 1.400.109 US$, kar predstavlja skupaj 
letne podpore  2.780.109 US$.  V najnovejšem poročilu IMF13 
pa ugotavljajo, da se je podpora fosilnim gorivom, upoštevaje 
okoljske škode, v letu 2015 dvignila na 5.300.109 US$, kar 
predstavlja 6,5 % svetovnega BDP. Razlog leži v predpisovanju 
nižjih davkov na fosilna goriva, ki ne odsevajo okoljske škode, 
povezane z njihovo uporabo.

Nasproti tem podatkom pa IEA14  ugotavlja, da so bile  neposredne 
podpore fosilnim gorivom v letu 2016 za okoli 15 % nižje v 
primerjavi s prejšnjim letom in so bile 260.109 US$, medtem ko 
so neposredne podpore za OVE dosegle le nekaj nad polovico 
te vsote - 140. 109 US$ (slika 16). Razlike v ocenah, predvsem 
okoljskih škod, so zelo velike, ker ocenjevalci uporabljajo različne 
izhodiščne podatke in metodologijo.

Slika 16: Finančna vrednost neposrednih podpor fosilnim gorivom 
in elektriki iz njih, WEO 2017, IEA, USA.

13 IMF Survey : Counting the Cost of Energy Subsidies, July 2015
14 IEA Commentary: Fossil-fuel consumption subsidies are down, but not out, 
20 December 2017
15 Gas for Climate, Ecofys, 2018, str.19

Ko govorimo o ekonomiji proizvodnje sintetičnih goriv, jo moramo 
primerjati s stanjem na svetovnem trgu. S-metan naj bi postopno 
zamenjal naravni plin. Realne veleprodajne cene naravnega 
plina pred davki so med 15 (uvozna cena v ZRN, 2016) in 24 
€/MWh (cena v Sloveniji, 2018). Predvidene dosegljive cene 
(LCoE) biometana iz bioplinarn so danes 96 €/MWh in bodo 
padle zaradi razvoja tehnologij na 60 €/MWh v letu 2050.  Cene 
biometana iz tehnologije uplinjanja pa bodo dosegle v letu 2050, 
zaradi boljšega izkoristka samega procesa, 37 €/MWh15. Iz tega 
sledi, da bodo morala biti  pri teh razlikah tudi ta, okolju prijazna 
goriva, subvencionirana. Okoljsko korektno je preliti del sredstev 

iz subvencij za fosilna goriva in okoljske škode v subvencije za 
OVE.
Primerjava med cenami dizla in bencina ter metanola je nekoliko 
težja, ker se sedaj metanol pridobiva pretežno iz zemeljskega 
plina. Sedanje veleprodajne cene metanolu konkurenčnih goriv 
(na osnovi eksergijske vrednosti, vse pred davki, julij 2018) so: 
dizel 47,5 –54,7€MWh; bencin 60–61 €/MWh; metanol 60–68 
€/MWh. Iz primerjave vidimo, da so po enoti eksergije  razlike 
relativno majhne.
To so cene, ki ne vsebujejo okoljskih stroškov, čeprav so vsa 
predelana iz fosilnih zalog in onesnažujejo atmosfero. Če sedanje 
proizvodne cene biometana ali s-metana in s-metanola znižamo 
za vrednost neposrednih subvencij, namenjenih fosilnim 
gorivom na svetu v letu 2015, bi cena sintetičnih goriv lahko bila 
nižja le za 2,11 €/MWh, če pa upoštevamo vse eksterne stroške, 
ki jih fosilna goriva povzročajo, bi bila lahko subvencija za okolju 
prijazna goriva do ~40 €/MWh (5.300.109 €/leto/104,2879.109 
MWh/leto = 43,07 €/MWh). 
Pri sedanjem stanju tehnologije je mogoče pridobivati s-metan 
po ceni 90-60 €/MWh, s-metanol pa po ceni okoli 100 €/

MWh (iz biomase in/
ali s solarnim vodikom). 
Upoštevaje tehnološki razvoj 
in velikoserijsko proizvodnjo 
distribuiranih naprav za 
elektrolizo in sintezo bodo 
kapitalski stroški padli vsaj 
na polovico in s tem tudi 
proizvodni stroški od 20 do 30 
%. Lahko računamo, da bodo 
MALOPRODAJNE CENE  
proti letu 2050 za s-metan 
in s-metanol blizu sedanjim 
cenam za fosilna goriva. V 
vmesnem obdobju pa bodo 
potrebne finančne podpore 
za izgradnjo postrojenj ali pa 
neposredne podpore pred 
prodajo. Ker bodo okoljske 
škode novih goriv neznatne, 
bodo pri cenah odpadle 

dajatve za okolje. Ostali davki, ki sedaj obremenjujejo fosilna 
goriva za polnjenje državnih proračunov, pa se bodo morali, z 
zeleno davčno reformo, preseliti na druge potrošniške dobrine. 

Ker je cena naravnega plina zelo nizka, 
svetovne zaloge pa velike in ker je plin 

okolju najmanj škodljivo fosilno gorivo, je 
pričakovati njegovo nadaljnjo uporabo tudi 
po letu 2050, vendar v zmanjšanem obsegu. 
Namenjen bo predvsem izravnavi nihanj pri 

oskrbi prebivalstva z OVE in v prometu.
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Sektorji Eksergija 
v PJ/leto

Od tega (vse v PJ):
Tekoča 
goriva Plin Elektrika Toplota OVE

Industrija 52,331 3,751 17,574 22,840 2,165 4,576
Promet 80,078 78,611 0,149 0,607 0,000 0,704

Gospodinjstva  48,011 5,707 4,863 11,943 3,492 22,000
Ostala raba 24,387 7,237 2,495 12,330 1,773 0,551

Skupaj 204,807 95,305 25,081 47,721 7,430 27,831

O tehnoloških rešitvah za realizacijo ekonomsko utemeljenega prehoda na sintetična 
goriva bomo pisali v naslednjem prispevku.

SLOVENIJA IN STRES
EKS je osnova
Prehod na obnovljive vire energije poteka v Sloveniji počasi in ni podprt s širšim družbenim 
soglasjem glede rabe naravnih virov (nasprotovanje rabi eksergije voda, vetra, prekomerna 
širitev rezervatov - Natura 2000 - gradnje na plodni zemlji, zaraščanje, planiranje 
nadaljnje rabe JE, itd). Blagostanje si lahko zagotovimo, z ozirom na uvodoma prikazanih 
pet globalnih megatrendov, le na način, da optimiramo rabo naravnih virov in površin, ki 
pripadajo Sloveniji. Večja ko bosta naša eksergijska in prehrambna neodvisnost in prej, 
ko bo zadoščeno bivanjskim potrebam prebivalstva, lažje bomo prebrodili pričakovane 
spremembe na svetu. 

Z ozirom na nepomembno število prebivalstva v Sloveniji se v svetovnih spremembah 
nihče ne bo oziral na nas ali nam pomagal reševati težav, saj bodo imele vse države 
dovolj lastnih. Kakor je mogoče to brati z začudenjem pri sedanjem globalnem razvoju, je 
nesporno dejstvo, da bodo dolgoročno preživele  le skupine prebivalstva, ki bodo imele 
lastno eksergijo (hrano, elektriko in goriva), pitno vodo in zatočišča (stanovanja) ter delovna 
sredstva in delo za vzdrževanje sistema.

V sprejemanju je EKS, ki je v veliki meri naravnan v smeri, kot jo predvideva STRES. V 
skladu s sprejetimi dogovori v Parizu mora vsaka država pripraviti tudi državni energetsko 
podnebni načrt (DEPN), ki naj bi časovno in finančno  opredelil posamezne aktivnosti za 
realizacijo EKS. V nadaljevanju bomo prikazali del aktivnosti do 2030, ki so del obvez v 
okviru okoljske politike EU. V svojem  bistvu je to začetek, ki bi  Slovenijo vodil v najkrajšem 
času do sonaravne države z visokim blagostanjem prebivalstva (HDI > 0,9, SPI > 80) s 
skoraj ničelno emisijo TGP in k ekološkemu odtisu EF~2,3, kar je dolgoročna ekološka 
zmogljivost Slovenije.

Obveze Slovenije v bližnji prihodnosti
Program EU -20/20/20 se bliža koncu. Na vidiku je »zimski sveženj« s cilji - 20/32/40 
(učinkovitost, OVE, emisije).  Poglejmo, kaj nas čaka. Iz energetske bilance Slovenije za 
2017 lahko razberemo, da potrebujemo letno ~200 PJ končne eksergije, ki zagotavlja 
sedanji tehnološki in družbeni razvoj (T-3):
Sedanji delež OVE z NIO (izrabo odpadkov)  v KE je 13,6 %, z upoštevanje elektrike iz OVE 
pa je delež 22,2 %. Ker moramo doseči do leta 2020 v končni rabi eksergije delež OVE 25 
%, bo potrebno v naslednjem letu in pol bistveno hitreje investirati v OVE.
V naslednje planskem obdobju do leta 2030 pa bo moral delež OVE biti že 32 % (to je 
planirano EU povprečje, vendar naj bi to veljalo tudi za Slovenijo, saj ne želimo zaostajati). 

Tabela 3: Končna raba energije po namenu v Sloveniji -  EBRS 2017

To pomeni, da je potrebno do 2030 
povečati proizvodnjo eksergije iz OVE 
v deležu KE za 9,8 % ali za dobrih 20 
PJ napram letu 2017. Pričakovano 
povečanje OVE v KE za več kot 70 %, z 
ozirom na leto 2017, bo zelo zahtevna 
naloga.
Naš predlog je, da se poleg toplotne 
zaščite stavb, kjer pričakujemo, na 
osnovi sedanjih izkušenj pri sanaciji 
stavb (ne glede na sprejete akcijske 
načrte), realno zmanjšanje potrebne 
eksergije do leta 2030 za gretje le 
za 20 %  ali ~4 PJ (v gospodinjstvih 
in ostali rabi - tekoča goriva in plin). 
Naslednji velik prihranek bomo lahko 
dosegli z zamenjavo tekočih goriv s 
toplotnimi črpalkami. Raba fosilnih 
goriv bi se s tem zmanjšala za 10,4 
PJ ob povečanju porabe elektrike iz 
OVE za 2,6 PJ. To povečanje moramo 
pokrivati z izgradnjo HE na Savi 
in morda na Muri in z vsaj dvema 
akumulacijama vode. Neto zmanjšanje 
KE je v tem primeru ~7,8  PJ.  Do 20 
PJ moramo nadomestiti še za 5,6 PJ/
leto ali 1.567 GWh/leto fosilnih goriv. 
Rešitve lahko iščemo v več smereh:

 ҄ Izgradnja FNE. Pri letni 
učinkovitosti novih FNE v 
Slovenij 1200 kWh/kWp na 
leto bi morali zgraditi FNE z 
močjo ~1.306 MWp s strešno 
površino nekaj več od 700 ha 
pri investiciji ~1,6 milijarde €. 
Težava je s pokrivanjem porabe 
pozimi, ko je malo sonca.

 ҄ Namesto tega pa lahko 
zgradimo (obnovimo) klasične 
bioplinarne  in pridobimo 
to količino eksergije s 
proizvodnjo ~ 142 milijonov 
m3/leto biometana,  za kar 
bi potrebovali, pri sedanji 
tehnologiji proizvodnje plina 
(0,36 m3/kg biomase), okoli 
0,4.106 t/leto ali ~45 t/h suhe 
biomase. 

 ҄ S proizvodnjo s-metana  s 
termičnim procesom - z 
uplinjanjem biomase se količina 
biomase zmanjša na 30 t/h 
(učinkovitost je 0,55 m3 plina 
na kg biomase)14. Ker lahko 
pri tej tehnologiji uporabljamo 
tudi odpadke (npr. RDF), bi se 
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Sektorji Eksergija 
v PJ/leto

Od tega (vse v PJ):
Metanol Metan Elektrika Toplota Bio-geo

Industrija 65 5 20 35 5 0,0
Promet 70 30 30 10 0,0 0,0

Gospodinjstva  35 5 15 5 10
Ostala raba 30 5 3 15 2 5(2)

Skupaj 200 40 50(8)* 75 12 15(2)

V GWh/leto 55.556 11.111
13.889
2,222*

20.833 3.333
4.167

(1.111)

Naravne enote 1.677,9.103 
t/leto

1.471.106        
235.106* 
m3/leto

10.840 
Za vodik 

39 PJ

potrebna količina biomase lahko razpolovila. 
 ҄ S proizvodnjo s-metana s sintezo suhe biomase s 

solarnim vodikom. Proces je še v razvoju in za to obdobje 
težje uporabljiv.

 ҄ Uporabimo kombinacijo vseh možnosti s tehnološko in 
ekonomsko optimizacijo.

Količina proizvedenega plina, po drugem predlogu, predstavlja 
16,6 % uvoženega plina v letu 2017 in prihranek pri uvozu 
plina ~38,45 milijona €/leto. Sedanja investicija v 10 naprav za 
termično konverzijo biomase, vsaka s kapaciteto 16.200 Sm3/h 
plina je ocenjena na skupaj 340 milijonov €, obratovalni stroški 
pa na 17 milijonov €/leto. Pri tem niso pomembni samo prihranki 
na uvozu, ampak predvsem nova delovna mesta in povečana 
neodvisnost od uvoza. Nastali plin je zelo enostavno dodajati v 
obstoječe plinovode ali pa ga shraniti in uporabljati lokalno, za 
izravnavo električnih konic pozimi. 
S termično obdelavo biomase pa je brez težav mogoče doseči 
tudi sestavo plinov za sintezo metanola po klasičnem vzorcu

CO + CO2 + 7 H2 -> 2 CH3OH + 2 H2 + H2O.

V tem primeru enostavneje rešujemo tudi problem shranjevanja 
eksergije. S tem smo želeli prikazati, da je že sedaj mogoče 
ekonomsko in ekološko uresničevati del programa, ki ga 
predvideva STRES. Vendar se ni mogoče izogniti resnici, da 
prehod zahteva vlaganja reda velikosti 1–1,5 % BDP. Iz tega 
primera pa lahko vidimo, kako zahtevne naloge so pred nami že 
do leta 2030, ne glede na sprejetje EKS ali DEPN.

Možnosti za jutri
Za konec še nekaj podatkov o možnem prehodu Slovenije v 
sonaravno gospodarstvo po predlogu STRES-a. Pri prehodu na 
rabo OVE je pomebno spoznanje, da merilo potrebne primarne 
energije – eksergije -  ni več zanimivo, saj je njen vir neomejen. 

*plin iz uvoza 8 PJ/leto (2.222 GWh/leto) ali ~14% (2) PJ geotermalna energija

Tabela 4: Končna raba energije po namenu v Sloveniji 2050 -  STRESObsevanje sonca, eksergija 
tekočih voda in vetra v 
Sloveniji več kot 600-krat 
presegajo danes potrebno 
eksergijo. Važna je potrebna 
količina finalne - končne 
energije.
Zato se v nadaljevanju 
osredotočamo na pokrivanje 
končne eksergije v količini 
200 PJ, ki naj bi zadoščala 
za populacijo 2 milijona 
prebivalce do 2050 in naprej 
(0 rast končne energije). Sedaj 
že pokrivamo 44 PJ z OVE. 
Ostalih 156 PJ pa razdelimo 
na osnovne tri glavne 
nosilce: elektrika, s-metan 
in s-metanol (tabela 4). Del 

toplote pa bi pridobili z lesno biomaso in geotermalno energijo. 
Iz varnostnih razlogov smo se odločili,  da poleg normalne 
izmenjave elektrike s sosedi, del potrebne eksergije pokrivamo 
z uvozom plina (~8 PJ ali 14 %), saj imamo zato zgrajeno vso 
infrastrukturo. 
Naravni viri za pokrivanje potreb so sončno obsevanje (83.750 
PJ/leto), biomasa, tekoče vode in veter. V nadaljevanju se bomo 
osredotočili predvsem na biomaso.
Za rast biomase se porabi ~0,08 % sončne energije. V Sloveniji je 
to 6700 PJ/leto. Pri izkoristku 6 % je to 400 PJ/leto. V Sloveniji je 
v prirasti gozdne biomase letno vezano ~3,4 Mt ogljika. Najmanj 
toliko ga je vezanega v ostalem rastlinstvu.

Bilanca končne energije v fizikalnih veličinah pri 86 % energijske 
neodvisnosti Slovenije v letu 2050:

Potreben sintetični metanol: 1,677.900 ton/leto
Potreben sintetični metan: 900.900 ton/leto
Potrebna biomasa za metanol: 1,123.600 t/leto in 
104.900 t/leto (H2) in 419.474 t/leto O2. 
Potrebna biomasa za sintetični metan: 1,206.600 t/a in 
112.613 t/leto (H2) 
Potrebna biomasa za sintezo skupaj: 2,330.160 t/leto 
Potrebna lesna biomasa za široko rabo: 754.720 t/leto
Potreben vodik za sintezo skupaj: 217.482 t/leto H2
Potrebna količina vode: 1,957.534 t/leto
Potrebna elektrika za elektrolizo vode: 10.874 GWh
Višek kisika pri elektrolizi vode:1,739.856 - 419.474 = 
1,320.382 t/leto
Potrebna elektrika v celoti 2050: 20833 + 10874 = 
31.707 GWh/leto
Potreben uvoz naravnega plina: 235.106 m3/leto
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Sedanja proizvodnja elektrike iz fosilnih goriv in jedrske elektrarne dosega 9159 GWh v letu 2017 in jo bo potrebno nadomestiti z 
OVE, saj bodo do leta 2050 praktično že vse termoelektrarne na koncu ali izven obratovanja.
Ker je potrebno proizvesti tudi vodik za sintezo metana in metanola, rabimo dodatno še 10.874 GWh elektrike iz OVE. Skupaj je 
potrebno v letu 2050 z novimi elektrarnami proizvesti 31.707 GWhe /leto  elektrike iz OVE, z upoštevanjem porabe  2.778 GWh/
leto v prometu. To pomeni v naslednjih 32 letih podvojitev sedanje bruto proizvodnje  (letna rast 3 % ali ~ 990 GWh). 
Na razpolago imamo vodne vire, veter, sonce  in delno biomasa, ki je rezervirana za predelavo v metan in metanol.
Sedanja proizvodnja elektrike iz OVE je v Sloveniji 4.380 GWhe/leto. Na novo je potrebno zgraditi v naslednjih 32 letih kapacitete 
za proizvodnjo 27.327 GWhe/leto elektrike ali v povprečju 854 GWh/leto. Možnosti za pokrivaje potreb po elektriki so naslednje: 

• Neizkoriščeni vodni potencial – tehnični potencial v Sloveniji je ocenjen na 6500 GWh/leto (~25 PJ/leto).  Nujna je izgradnja 
HE na Savi, Muri in MHE s skupno močjo 1300 MW in proizvodnjo 4.550 GWh/leto ali 16,38 PJ/leto;

• Izgradnja VE skupne moči 200 MW in z letno proizvodnjo 400 GWh/leto ali 1,44 PJ/leto;
• Izgradnja 500 MW geotermalnih elektrarn s proizvodnjo 4.000 GWh/leto ali 14,4 PJ/leto;
• Izgradnja FVE z močjo 20.000 MW (625 MW/leto) z letno proizvodnjo 24.000 GWh/leto ali 86,4 PJ/leto; (potrebna površina 

med 100 in 160 km2, razpoložljiva površina nad zgradbami v Sloveniji je 571 km2);
• Skupaj 32.950 GWh ali 118,6PJ v obliki elektrike;
• Ocenjena investicija: 25,775.109 EUR in cena pri 20-letni amortizaciji in 5 % stroških vzdrževanja  74,37 EUR/MWh;
• Z uporabo biomase iz gozdov in polj za biogoriva in bioplin, v obsegu 3,1 Mt/a (suhe mase) z 65,5 PJ/leto;
• Z vgradnjo 5 Mm2 SSE (160.000 m2/leto,) s proizvodnjo 12,5PJ/leto;
• Z geotermalno toploto iz vrtin za toplo vodo in geosondami v obsegu 4 PJ/leto; 
• S toplotnimi črpalkami je prihranka 21,6 PJ, vendar je elektrika  upoštevana pri  proizvodnji potrebne elektrike.

Vse skupaj zaokrožuje našo bilanco končne energije v sistemu 
brez emisij in z naravnim kroženjem ogljika: 
E = 118,6 + 65,5 +12,5 +4 = 200,6 PJ

Ocena vlaganj
Za oceno vlaganj smo uporabili podatke IRENA-e o specifičnih stroški po 
instaliranemu MW ali kW iz leta 2017 in domače izkušnje. Brez dvoma se 
bodo cene v naslednjem obdobju zniževale, tehnologija pa bo vedno boljša. 
Zato je smotrno investirati v začetku v tiste tehnologije, ki imajo že sedaj 
ceno blizu limita krivulje padanja cen ali pa v tiste tehnologije, ki so domače in 
nudijo pri obratovanju veliko novih zaposlitev. Rezultat naših ocen je sledeč:

Proizvodnja metana in metanola: 1,7 M€/MW ali 5,1.109 €

Proizvodnja elektrike: HE  3,5 M€/MW 4,6.109 €

FNE 1,2 M€/MW ali 24,0.109 €

VE  2 M€/MW 0,4.109 €

GE  2,5 M€/MW 1,25.109 €

SSE 700 €/m2 3,50.109 €

GE – toplota  900 €/kW 1,0 .109 €

Skupaj: 39,85.109 €
   
V naslednji 32 letih moramo torej vložiti  skupaj približno  40 milijard €  ali 
letno približno 1,25 milijarde €/leto (2018-2050), da bi zamenjali sedanjih 
2000 MW moči v naših termoelektrarnah in pridobili enako količino elektrike 
z FNE, VE, GE ter v obrate za sintezo biogoriv. S predlaganim sistemom tudi 
zagotavljamo stabilnost eksergetskega sistema, saj lahko uporabljamo vse 
sedanje tehnologije od TE, soproizvodnje do motorjev za pokrivanje konic. 

Shranjevanje metanola je neomejeno in poceni, plin 
pa lahko za nekaj urno obratovanje skladiščimo v 
plinskem omrežju. Manjše akumulacije z baterijami 
so dobrodošle, vendar izključno za pokrivanje konic.
Ali so letna vlaganja v infrastrukturo v višini  
1,25 milijarde EUR preveč ali premalo za naše 
gospodarstvo in  ekonomijo, pa morajo odgovoriti 
ekonomisti in sociologi. Ta vlaganja pomenijo  
tehnološko inovativno prestrukturiranje industrije 
in kmetijstva, letno vsaj 50.000 delovnih mest z 
letno plačo bruto 25.000 EUR.

Obveze do EU so tu: 25 % OVE v letu 2020 pomeni 
to najmanj novih 20 PJ za 32 % OVE pa se moramo 
boriti s pridobivanjem mednarodnih vzorčnih ali 
demo projektov z inovativnimi tehnologijami.
Predlog STRES-a omogoča tudi osvajanje tistih 
tehnologij, ki v svetu šele prihajajo in s tem odpira 
vrata za izvoz tehnologij, ki bodo koristile vsem.
Ponovno dajem v razmislek izgradnjo kombinata za 
proizvodnjo stekla, kot osnovnega polproizvoda za 
zamenjavo oken v obstoječih objektih, za izdelavo 
tankoplastnih sončnih celic za FNE (tankoslojne 
celice npr. Cd-Te, CIS), ogledal za heliostate, 
parabolična ogledala, stekla za okna z IR nanosi 
stekla in izdelavo ogledal za sončne termoelektrarne 
itd., saj bodo to proizvodi za pokrivanje svetovnega 
trga. 

Drugi moj predlog je vezan na razvoj motorjev za 
metanol (gre bolj za predelavo obstoječih že razvitih 
motorjev ob upoštevanju kemičnih lastnosti goriva) 

27

Jesen 2018
revijaplin



v povezavi z enim od svetovnih proizvajalcev (lahko so tudi iz 
Kitajske).

ZAKLJUČEK
Predlagana rešitev je v skladu z našimi obvezami v EU in 
svetovnimi trendi pri razvoju energetike, vendar zahteva:

• smelo politično odločitev, da je smer pravilna in 
dolgoročno okoljsko prijazna, kar v Sloveniji ni enostavno, 
ker nočemo biti „pionirji“;

• pametno vodenje energetike v prehodnem obdobju;
• prerazporeditev javnih in privatnih sredstev iz količinske 

v kakovostno rast (namesto novogradenj – sanacija 
obstoječih stavb in izkoriščanje nezasedenega 
stanovanjskega fonda,  vgradnjo domačih toplotnih 
črpalk,  javno–privatno partnerstvo pri izgradnji HE – 
razpis domačih delnic za HE na  Savi, Muri, za MHE, 
zadružne FNE, postrojenja za biomaso, itd. );

• dogovor z Z&R sfero, da se usmeri v novo smer in 
omogoči industriji preboj na novih področjih (npr. nova 
steklarna, toplotne črpalke, izdelava PV, motorji na 
metanol za hibridne pogone, pametna omrežja,  prehod 
iz dodelavnih v izdelavne posle).

Pomanjkanje kapitala v Sloveniji pri tem ni omejitev, omejitev 
je v naših glavah, v pogumu in spoznanju, da smo lahko boljši 
in naprednejši od drugih v EU. Učinke sonaravnega sistema bo 
uživala v polni meri šele naslednja generacija, tako kot mi sedaj 
uživamo rezultate npr. izgradnje HE na Dravi.
Kombinacija porazdeljene in centralne oskrbe z eksergijo s 
pametnim omrežjem bo spremenila obnašanje dobaviteljev in 
uporabnikov. Vedno več uporabnikov bo eksergijsko neodvisnih 
in/ali manj izpostavljeno velikim dobaviteljem na trgu. Gradnja 
FNE in SSE za lastno rabo bo pospešila industrijski razvoj in nova 
delovna mesta.
Povečan pomen biomase v sonaravnem eksergetskem sistemu 
skupaj s povečano pridelavo hrane bosta bistveno spremenila 
zaposlitvena področja in število delovnih mest.
Eksergijska svoboda je pomembna iz nacionalnega in privatnega 
vidika, saj je tudi osnovni pogoj za stabilno in resnično 
demokracijo.
Z zmanjšanjem uvoza goriv (~1,6 milijarde € v 2017) za okoli 10 
% letno se lahko sredstva  v višini 160 milijonov EUR preusmerijo 
za financiranje razvoja domačih tehnologij in za manjšo rabo 
fosilnih goriv. Izgubo prihodka v proračunu od davščin na goriva 
bo potrebno nadomestiti s prihodki od zelene davčne reforme. 
EKO sklad naj pomaga pri subvencioniranju in investiranju v 
nove naprave s posebnim ozirom na ekonomičnost vgradnje 
TČ in celovito sanacijo stavb. V prvi fazi elektrifikacije prometa 
naj sklad  podpre nakup domačih električnih koles in mopedov 
ter dostavnih vozil, ne pa električnih osebnih vozil. Utemeljitev 
prihrankov pri podpori koles na elektriko je utemeljitev z 
zmanjšanjem uporabe osebnih vozil.
Bližamo se prelomni točki razvoja človeštva. Lahko ga usmerimo 
v nov, sonaravni razvoj ali pa bomo doživeli napovedani kolaps, 

16 Novak P.:  The way to the energy sustainable world, Energy and Buildings, 14 
(1990) pgs. 249-256

Naš cilj mora biti „družba s kroženjem 
ogljika“ in ne nizkoogljična družba. Samo 

slučajno se izraz „kroženje“ sklada z 
najnovejšo ekonomsko teorijo zelene rasti, 
ki jo imenujejo „circular economy“ – krožna 

ekonomija.
Biomasa, ki je naše veliko bogastvo, nam 

mora omogočiti eksergetsko osamosvojitev, 
plinsko gospodarstvo v Sloveniji pa mora 
videti v tem izziv za inovacije in splošen 

napredek. 

ki bo spremenil razvojne paradigme za daljše časovno obdobje. 
Rast prebivalstva, socialna nepravičnost in revščina na planetu 
Zemlja zahtevajo številne spremembe. Ena od najbolj pomembnih 
sprememb  je sprememba v oskrbi z eksergijo in njeno rabo. Na 
razpolago imamo še nekaj desetletij za preusmeritev družbenega 
razvoja.

Spomnimo se, da je minilo po propadu gospodarsko in politično 
dobro urejene Rimske države v letih okoli 400 našega štetja  
kar dobrih 1000 let, da smo prišli v poznem srednjem veku do 
renesanse. Potrebovali smo naslednjih 200 let, da se je pričela 
tehnološka revolucija, ki jo je pognala eksergija iz premoga, nafte 
in plina, ki je zamenjala akumulirano sončno energijo v biomasi - 
energiji starega in srednjega veka. 
Negativne posledice tega procesa so v okolju že zaznavne.  Čas je, 
da zaustavimo to negativno smer razvoja in se ponovno vrnemo 
k soncu. Sonaravni energetski koncept, ki smo ga predstavili, je 
ena izmed možnosti. Predlagani sonaravni energetski sistem se 
uveljavlja tudi v svetu. Vedno več je pristašev ideje elektrikaza 
plina, elektrika za tekočino (Power to gas in Power to liquid), ki 
ima svoj začetek po objavi našega članka v Energy˛& Building v 
daljnem letu 199016. 

STRES predstavlja eno izmed možnih rešitev tudi za Slovenijo, 
ker:

• je  osnovan na sončni elektriki, biomasi kot surovini za 
s-metan in s-metanol in predstavlja dolgoročno rešitev, 
brez omejitve rabe energenov;

• imamo velike zaloge biomase, ki se redno obnavlja;
• so  prednosti v uporabi obstoječe infrastrukture, 

tehnološko znanih naprav za pretvarjanje in sožitje s 
sedanjim energetskim sistemom;

• praktično nima več izpustov prašnih delcev, ki so velik 
zdravstveni problem v mestih in na podeželju v Sloveniji, 
zaradi napačne uporabe biomase;

• lahko prehod zaradi naravnih danosti pospešimo, če 
želimo biti «svetilnik v Evropi» in prehiteti nekatere bolj 
razvite (sicer  bo prehod v nov sistem dolg, 30-40 let).
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