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NASLOV 

Uporaba alternativnih goriv v komercialnih vozilih 

IZVLEČEK 

V diplomskem delu smo predstavili uporabo alternativnih goriv v komercialnih 

vozilih in najverjetnejše smernice razvoja v prihodnosti. Danes je skoraj vsa energija, 

ki se uporablja v prometnem sektorju v Evropski uniji, fosilnega izvora. Zaradi 

onesnaževanja okolja in bojazni, da bodo zaloge fosilnih goriv pošle, se za pogon 

vozil pospešeno razvijajo in tudi že uporabljajo motorji na alternativna goriva, 

predvsem biogoriva in vodik. Zelo intenziven je razvoj električnih komercialnih 

vozil. Raziskave dodatno pospešujejo strogi evropski emisijski standardi EURO, ki 

predpisujejo najvišje dovoljene vrednosti emisij komercialnih vozil. Tudi v Sloveniji 

že lahko srečamo komercialna vozila na električni pogon in vozila, ki jih poganja 

zemeljski plin ali biodizel, vendar je delež le-teh, v primerjavi z nekaterimi 

evropskimi državami, še vedno zelo majhen. Določen delež bioetanola v motornem 

bencinu in biodizla v dizelskem gorivu je sicer zahtevan z Uredbo o pospeševanju 

uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil v Sloveniji.  

Pregled ključnih lastnosti nekaterih alternativnih in standardnih goriv, ki smo ga 

opravili v diplomskem delu, vključno z njihovo energijsko učinkovitostjo, varnostjo 

uporabe in dostopnostjo, je omogočil oceno prednosti in slabosti uporabe izbranih 

alternativnih goriv. Ugotovili smo, da nobeno od trenutno poznanih alternativnih 

goriv v celoti ne zadovoljuje okoljskih, varnostnih in ekonomskih zahtev za širšo 

uporabo. Zato lahko v naslednjih nekaj letih pričakujemo nadaljevanje raziskav in 

razvoja večine alternativnih goriv. Poleg dodatnih zahtev oziroma regulativ na 

državni in meddržavni ravni, lahko samo bistvena pocenitev pridobivanja goriv ter 

vozil, ki ta goriva uporabljajo, pospeši uporabo alternativnih goriv v bližnji 

prihodnosti. 
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alternativna goriva, biodizel, komercialna vozila, EURO standardi, vozila na 

alternativni pogon 
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TITLE 

The use of alternative fuels in commercial vehicles 

ABSTRACT 

In bachelor's thesis we present the use of alternative fuels in commercial vehicles and 

likely future developments. Today, almost all of the energy used in transport sector 

in the European Union, is of fossil origin. Because of the environmental concerns 

and because the fossil fuel reserves run out, the vehicles that use alternative fuels, 

particularly biofuels and hydrogen, are developing intensively. The development of 

electrical commercial vehicles is also expanding. The strict European emission 

standards EURO, which determine the maximum emissions of commercial vehicles, 

further promote the research in this field. In Slovenia there are some electrical 

commercial vehicles and vehicles powered by natural gas or biodiesel available, 

however their share is still very small compared to some other European countries. 

The percentage of bioethanol in gasoline and biodiesel in diesel fuel is otherwise 

prescribed by the Regulation on the promotion of biofuels and other renewable fuels 

for motor vehicles in Slovenia. 

Overview of key features of some alternative and standard fuels, which we have 

done in the diploma work, including their energy efficiency, safety of their use and 

accessibility, enabled us to address the advantages and disadvantages of selected 

alternative fuels. We found out that none of the currently known alternative fuels 

fully meet the environmental, safety and economic requirements for wider use. 

Therefore, in the next few years we can expect a continuing research and 

development of all alternative fuels. Only additional requests and regulations on 

national and international levels and significant progress in the prices of the fuels and 

the vehicles that use these fuels can accelerate the use of alternative fuels in the near 

future. 

 

KEYWORDS 

alternative fuels, biodiesel, commercial vehicles, EURO standards, alternative fuel 

vehicles 
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1 UVOD 

Cestni promet je danes eden največjih onesnaževalcev ozračja. Kljub vrsti ukrepov in 

prizadevanj njegov obseg še kar naprej narašča, s tem pa se veča tudi njegov škodljiv 

vpliv na ozračje.  

Skoraj vsa energija, porabljena v transportnem sektorju v Evropski uniji, je fosilnega 

izvora. Uveljavitev alternativnih goriv prinaša zmanjšanje škodljivih vplivov na 

okolje in energijske odvisnost od goriv fosilnega izvora. 

V diplomski nalogi smo se osredotočili na pregled uporabe alternativnih goriv v 

komercialnih vozilih. To so vozila, ki se po svoji konstrukciji in velikosti 

prvenstveno uporabljajo za javni transport. V to skupino spadajo avtobusi, tovorna 

vozila z lastnim pogonom (tovornjaki), vozila brez lastnega pogona (prikolice) ter 

specialna in delovna vozila. V diplomskem delu smo se osredotočili na tovornjake in 

potniška komercialna vozila. Tovorna komercialna vozila so najštevilčnejša v 

skupini komercialnih vozil. Sem spadajo tovornjaki univerzalnega tipa, kombiji, 

zaprti tovornjaki, kiperji, cisterne, hladilniki in druga specialna vozila. Tovorna 

vozila delimo tudi na lahka, srednje težka in težka tovorna vozila. V skupino lahkih 

tovornih vozil spadajo kombiji in razni poltovornjaki do 3,5 t skupne mase. V 

skupino srednje težkih tovornih vozil spadajo večji poltovornjaki in tovornjaki 

skupne mase nad 3,5 t do 7,5 tone. V skupino težkih tovornih vozil pa spadajo 

tovornjaki in vlačilci nad 7,5 t skupne mase.  V skupino potniških komercialnih vozil 

se uvrščajo osebna vozila (avtomobili kot taksi služba), kombiji za prevoz potnikov, 

minibusi in avtobusi.  

1.1 Namen naloge 

Namen diplomske naloge je bil pregled uporabe alternativnih goriv in predstavitev 

smernic razvoja komercialnih vozil v prihodnosti v Evropi. Novi evropski emisijski 

standardi postavljajo vedno nižje dovoljene vrednosti emisij izpušnih plinov vozil, 

zato so proizvajalci komercialnih vozil prisiljeni razvijati vozila, ki s svojim 

delovanjem in vzdrževanjem čim manj obremenjujejo okolje. Diplomsko delo je tako 

osredotočeno na prikaz stanja na trgu komercialnih vozil na alternativna goriva ter  

na razširjenost uporabe ter dostopnost alternativnih goriv v Sloveniji in tudi širše. 
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V diplomski nalogi so opisana vsa alternativna goriva, ki so primerna za uporabo 

oziroma se bodo v prihodnosti najverjetneje množično uporabljala za pogon 

sodobnih komercialnih vozil. Narejen je tudi pregled evropskih EURO standardov 

glede sestave in količine izpustov motorjev komercialnih vozil, opisane so 

tehnologije za doseganje dovoljenih izpustov z uporabo fosilnih goriv, prav tako so 

predstavljena vozila na alternativni pogon, ki so že v redni prodaji in na voljo 

uporabnikom oziroma bodo v kratkem času na trgu. Del diplomske naloge je 

namenjen pregledu stanja uporabe alternativnih goriv v Sloveniji ter primerjavi 

ključnih lastnosti najpomembnejših fosilnih in alternativnih goriv, s poudarkom na 

dostopnosti, energijski vrednosti in varnosti uporabe izbranih goriv. 
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2  EVROPSKI EMISIJSKI STANDARDI – EURO 

Evropski emisijski standardi opredeljujejo sprejemljive mejne vrednosti za emisije 

izpušnih plinov novih vozil, prodanih v članicah Evropske unije. Emisije dušikovih 

oksidov, ogljikovodikov, ogljikovega monoksida in trdnih delcev so predpisane za 

večino tipov vozil, vključno z avtomobili, tovornjaki, vlaki, avtobusi, traktorji, čolni 

in letali. Vsak tip vozila opredeljuje različen standard. Vozila, ki standardov ne 

dosegajo, ni mogoče več prodati v Evropski uniji, vendar novi standardi ne veljajo za 

vozila, ki so že v uporabi.  

Evropska direktiva, ki narekuje proizvajalcem tovornih vozil izdelavo čistejših, 

okolju prijaznejših vozil, je izdelala 7 EURO standardov, kot prikazuje  tabela 1. 

Tabela 1: Emisijski standard, leto uveljavitve in emisije po emisijskih razredih za 

težka tovorna vozila (CO = ogljikov monoksid, HC = ogljikovodiki, NOx = dušikovi 

oksidi) (Standardi EURO, 2011) 

 

STANDARD
* 

LETO CO HC NOx TRDNI 

DELCI 

EURO 0 1988 - 1992 12,3 2,6 15,8 / 

EURO I 1992 - 1995 4,9 1,23 9,0 0,40 

EURO II 1995 - 1999  4,0 1,1 7,0 0,15 

EURO III 1999 - 2005  2,1 0,66 5,0 0,1 

EURO IV 2005 - 2008  1,5 0,46 3,5 0,02 

EURO V 2008 - 2012 1,5 0,46 2,0 0,02 

EURO VI 2013 1,5 0,13 0,4 0,01 

 

*
Standardi EURO, glede emisij škodljivih snovi za tovorna vozila upoštevajo enoto 

g/kWh  

 

Iz tabele je razvidno, da so najbolj problematične emisije CO in NOx. Leta 1988 je 

normativ NOx znašal 15,8 g/kWh pri standardu motorja EURO 0. Največje 

zmanjšanje NOx je bilo v letu 1992 ob prehodu na standard EURO I, in sicer za 43 

%, saj je dovoljena vrednost NOx znašala 9,0 g/kWh. Temu je sledilo znižanje za 22 
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%, ko je v veljavo stopil EURO II. Ob nastopu EURO III standarda pa se je vrednost 

znižala še za 28,6 % na mejno vrednost 5,0 g/kWh. Leta 2005 je normativ pri 

standardu IV znašal 3,5 g/kWh in je bil tako za 30 % nižji kot pri standardu EURO 

III. Zadnje znižanje NOx je bilo leta 2008 in sicer ob prehodu na EURO V, ko se je 

normativ znižal za 42,9 % in znaša 2,0 g/kWh. Prihajajoči EURO VI, ki naj bi po 

napovedih stopil v veljavo 1. januarja 2013, pa napoveduje znižanje na vrednost, ki 

znaša vsega 0,4 g/kWh. 

V tabeli je prikazano tudi gibanje normativov za CO. Leta 1988 je pri motorju EURO 

0 znašal 12,3 g/kWh in se je v letu 1992 znižal za 60 %, na vrednost 4,9 g/kWh. Ob 

prehodu na EURO II je sledilo znižanje za 18 %, ob prehodu na EURO III pa celo za 

47,5 %. Zadnje znižanje je bilo leta 2005 ob prehodu na standard EURO IV in to za 

28,6 %. Normativ CO je takrat znašal 1,5 g/kWh in se ob prehodu na standard EURO 

V ni spremenil. Prihajajoči EURO VI standard tudi predpisuje enako vrednost. 

(Standardi EURO, 2011) 

Na sliki 1 je prikazana razlika med izpusti tovornih vozil različnih Euro standardov. 

 

Slika 1: Razlika med izpusti tovornih vozil različnih EURO standardov (Transport, 

2007) 
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2.1 Struktura komercialnih vozil registriranih v Sloveniji glede na EURO 

standarde 

Na podlagi  podatkov Statističnega urada smo naredili tabelo, ki opisuje strukturo 

komercialnih vozil, registriranih v Sloveniji glede na EURO standarde. 

Tabela 2: Podatki o registriranih tovornih vozilih in vozilih za prevoz potnikov konec 

leta 2010 (Statistični urad, 2011) 

 

EURO standardi EURO IV, 

V 

EURO III EURO 0, 

I, II 

ŠTEVILO 

VOZIL 

SKUPAJ 
VRSTA VOZIL 

Vozila za prevoz 

potnikov 

857 931 612 2.400 

Tovorna vozila 40.662 27.524 15.921 84.107 

 

  

Iz tabele je razvidno, da imamo v Sloveniji dokaj sodoben vozni park. Na področju 

avtobusov ugotavljamo, da kar 857 avtobusov oz. 35,7 % avtobusov, ki vozijo po 

naših cestah, dosegajo standard EURO IV oziroma EURO V in da je njihova starost 

manjša od petih let. Število avtobusov starih med 6 in 12 let je 931 oziroma 38,8 %. 

Ostalih 612 avtobusov je starejših od 12 let, kar pomeni da dosegajo maksimalno 

standard EURO II. 

Na področju tovornih vozil je spodbuden podatek, da je kar 40.662 tovornjakov ali 

48,3 % tovornih vozil registriranih v Sloveniji mlajših od 5 let in dosega standard 

EURO IV oziroma EURO V. Standard EURO III dosega 27.524 tovornih vozil, kar 

predstavlja 32,8 %  tovornih vozil, ki so stara med 6 in 12 let in so registrirana v 

Sloveniji. Ostalih 15.921 tovornih vozil oz. 18,9 % vseh tovornih vozil je starejših od 

12 let in dosegajo nižje emisijske standarde.  
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3 PREDSTAVITEV ALTERNATIVNIH POGONSKIH GORIV 

Med alternativna goriva danes uvrščamo biogoriva, zemeljski plin, utekočinjen naftni 

plin in vodik. Med alternativne pogone za vozila spada tudi elektrika.  

Biogorivo je tekoče ali plinasto gorivo za pogon motornih vozil, proizvedeno iz 

biomase. Biomasa je biološko razgradljiva frakcija proizvodov, odpadkov in 

ostankov v kmetijstvu, ki vsebujejo snovi rastlinskega in živalskega izvora, v 

gozdarstvu in z njima povezanih proizvodnih dejavnostih ter biološko razgradljive 

frakcije industrijskih in komunalnih odpadkov. Druga biogoriva so obnovljiva 

goriva, razen bioloških goriv, katerih izvor so obnovljivi viri energije, če se 

uporabljajo za pogon motornih vozil (Direktiva 2009/28/ES, 2011).  

Biogoriva se vedno bolj uveljavljajo kot alternativna pogonska goriva in 

nadomeščajo fosilna goriva, ki jih uporabljamo za pogon prevoznih sredstev. Lahko 

jih uporabljamo v tekoči in plinasti čisti obliki ali pa kot mešanica s fosilnimi gorivi. 

(Robek, 2007). 

Biogoriva prve generacije so tista biogoriva, ki jih proizvedemo iz sladkorjev, 

škroba, rastlinskih olj ali živalske masti, z uporabo poznanih in uveljavljenih 

tehnologij. V predelovalnem postopku se uporabljajo poljščine kot so pšenica, 

koruza, sladkorna pesa, sladkorni trs, sončnica, soja itd. Najpogostejši biogorivi prve 

generacije sta bioetanol in biodizel. 

Biogoriva druge generacije so se razvila zaradi dviga cen hrane, pa tudi zaradi 

potrebe po večji potencialni energetski učinkovitosti, ekonomski upravičenosti ter 

skrbi za okolje. Biogoriva druge generacije so pridobljena na podlagi predelave 

lignoceluloze, ki jo vsebujejo ostanki rastlin in pri predelavi lesa. Zaradi tega so 

ekološko in ekonomsko bolj upravičena in sprejemljiva. Biogoriva druge generacije 

so energetsko bolj učinkovita in prispevajo k zmanjševanju emisij toplogrednih 

plinov.  

Biogoriva tretje generacije so tista, ki temeljijo na gojenju in predelavi alg iz katerih 

pridobivamo olja, ki jih s predelavo pretvorimo v energente. Alge se lahko vzgajajo v 

odprtih bazenih ali zaprtih bioreaktorjih. Raziskave so pokazale, da je mogoče 

teoretično iz alg pridobiti do 30-krat več energije, kot jo lahko dobijo iz soje na isti 



 7 

površini. Množične uporabe biogoriv tretje generacije v bližnji prihodnosti še ne 

moremo pričakovati, saj so proizvodni stroški visoki, še vedno pa se pojavlja precej 

vprašanj glede njihove pridelave in učinkovitosti (Biogoriva, 2011). 

V četrto generacijo biogoriv prištevamo tehnološko zahtevne načine pretvorb 

organskih molekul, ki jih proizvajajo organizmi, ter goriva iz genetsko spremenjenih 

organizmov (Dolinar, 2010). 

3.1 Biomasa 

Biomasa je biološko razgradljiva snov oziroma biorazgradljivi del proizvodov, 

odpadkov in ostankov v kmetijstvu, gozdarstvu in podobni proizvodni dejavnosti. 

Lahko pa je tudi biorazgradljivi del industrijskih in komunalnih odpadkov.  

Biomasa je naraven material proizveden s fotosintezo. Fotosinteza je eden najbolj 

pomembnih naravnih procesov pri pretvorbi sončne energije. S fotosintezo se poleg 

hrane pridobiva tudi gorivo, v katerem je v obliki kemične energije shranjena sončna 

energija. Iz biomase lahko proizvajamo različna tekoča goriva. Najpomembnejši med 

njimi je bioetanol (C2H5OH). Poleg bioetanola se iz biomase proizvaja tudi 

biometanol (CH3OH) ter biodizel – gorivo iz rastlinskih olj (Medved in Novak, 

2000). 

Za uporabo in predelavo biomase so poznane številne tehnologije, ki jih delimo v tri 

skupine: sežiganje, biološka pretvorba in toplotno kemična pretvorba (Medved in 

Novak, 2000). Tudi goriva, ki jih pridobimo iz biomase z navedenimi tehnologijami, 

lahko razvrstimo v tri skupine: trdna biomasa (sežig lesne biomase, odpadkov 

kemijskih rastlin, energetskih rastlin in alg), tekoča goriva iz biomase (s fermentacijo 

v bioetanol, s pirolizo v biometanol, z iztiskanjem semen v biodizel) ter plini iz 

biomase (s pirolizo v proizvodni plin, z anaerobnim vrenjem v bioplin). 

3.2 Biodizel 

Idejo o uporabi rastlinskega olja kot goriva za dizelske agregate je prvič poskušal 

realizirati že nemški inženir Rudolf Diesel leta 1895. Leta 1900 je na svetovni 

razstavi v Parizu predstavil dizelski motor, ki je za pogon uporabljal kikirikijevo olje. 

Njegova zamisel je propadla zaradi prodora dizelskega olja, ki je bilo oziroma je še 
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dandanes cenovno nekoliko ugodnejše kot rastlinsko olje. V začetku 70-ih let, v času 

prve velike naftne krize, so znanstveniki odkrili, da lahko s preprosto kemijsko 

reakcijo spremenijo rastlinskemu olju viskoznost. Dobljeni produkt so na osnovi 

podobnih lastnosti z dizelskim gorivom poimenovali biodizel. Biodizel je gorivo iz 

obnovljivih virov, kot so rastlinska olja in živalske maščobe, ki se v nekaj mesecih 

obnovi (zraste znova). Pretvarjanje sončne energije v kemijsko, v obliki 

ogljikovodikov v rastlinah je neskončen cikel, ki bo trajal vse dokler bomo skrbeli za 

okolje (Biogoriva, 2011). 

Biodizel je mogoče pridobivati iz surovega ali že uporabljenega rastlinskega olja ali 

živalskih maščob. Najvažnejša surovina za pridobivanje biodizla v evropskih 

državah je oljna repica, ki najbolj uspeva v srednjeevropskem prostoru z 82,8 %, 

sledi sončnica 12,5 % in ostale surovine, medtem ko se v ZDA in drugje po svetu kot 

surovina uporablja soja. Biodizel proizveden iz oljne repice označujemo z oznako 

RME (ang. Rapseed oil Methyl Ester). 

Kemijsko je biodizel zmes metilnih estrov maščobnih kislin, ki nastaja pri trans-

estrifikaciji. Olje, ki je kemijsko triglicerolester, v prisotnosti baze z metanolom 

pretvorimo v metil ester. Tako dobimo z relativno enostavno reakcijo pri ugodnih 

pogojih (tlak 1 bar in temperatura 20 °C) velike izkoristke (tudi do 96 %), ki so 

dodatni motiv za razvijanje tovrstnih proizvodnih procesov. 

Biodizel pripada skupini ogljikovodikovih derivatov srednje dolgih verig (C16 – 

C18) maščobnih kislin. Kaže strukturne podobnosti z molekulami dizelskega goriva. 

Biodizel vsebuje do 14 različnih molekul maščobnih kislin. Tako visok delež 

nasičenih struktur C14:0, C16:0 in C18:0 zviša točko zmrzlišča, ketansko število, 

reducira količino NOx in povečuje stabilnost goriva. (C14:0 – tetradekanojska 

kislina, C16:0 – heksadekanojska kislina, C18:0 – oktadekanojska kislina. C:D – 

simbol C označuje število ogljikovih atomov v kislini, D pa število dvojnih vezi. 

C14:0 pomeni 14 ogljikovih atomov v molekuli, število dvojnih vezi je nič). 

Prisotnost bolj razvejanih struktur (C18:2, C18:3) pa zniža točko zmrzlišča, ketansko 

število, zmanjša stabilnost goriva in povečuje NOx. Poleg ogljika in vodika je 

kemijsko vezan tudi kisik, ki se pri izgorevanju sprošča v obliki prostega kisika in 

zmanjša emisijo CO, saj in drugih ogljikovodikov, ki nastajajo pri nepopolnem 
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izgorevanju. Biodizel prav tako ne vsebuje zdravju škodljivih aromatskih in drugih 

ogljikovodikov, ki so prisotni v dizelskem gorivu.  

Današnji dizelski agregati zahtevajo čisto goreče in obstojno gorivo v najrazličnejših 

okoljih in pogojih delovanja. Biodizel je edino alternativno gorivo, ki se lahko v 

dizelskih agregatih uporablja neposredno brez večjih predelav. Biodizel vsebuje 

približno 37.000 kJ/kg energije, kar pomeni v primerjavi s fosilnim dizelskim 

gorivom, ki vsebuje 42.000 kJ/kg energije, približno 12 % manjši energijski 

izkupiček. Manjša kalorična vrednost pomeni zmanjšanje motornega navora in moči 

ter povečanje porabe za okrog 5 %, vendar je 65 % bolj mazalno gorivo od 

navadnega dizla, kar pomeni daljšo življenjsko dobo motorja. Zgorevanje 

biodizelskega goriva v dizelskem agregatu povzroča 80 % manjše emisije 

ogljikovega dioksida in do 100 % manj žveplovega dioksida. Poleg tega biodizel 

proizvede veliko prostega kisika in do dvajsetkrat manj ogljikovega monoksida kot 

dizelsko gorivo. Samo zgorevanje biodizla zagotavlja za 90 % manjšo količino 

nezgorelih ogljikovodikov in za 75 do 90 % zmanjšanje aromatičnih ogljikovodikov 

in ogljikovega monoksida v primerjavi s fosilno nafto. Njegova emisijska vrednost 

omogoča idealno uporabo v pomorstvu, nacionalnih parkih, jezerih in gozdovih ter v 

onesnaženih mestih, ker se izpuh biološko razgradi v pičlih 12 dneh. Biodizel se 

lahko uporablja samostojno ali pa v zmeseh z dizlom. Za te zmesi se uporabljajo 

posebne oznake BXX, ki pomenijo odstotek biodizla v zmesi dizelskega goriva, 

katerega preostali del predstavlja običajni dizel (1:XX). 

3.3 Bioetanol 

Bioetanol je obnovljivo motorno gorivo, ki je veliko bolj prijazno okolju kot gorivo 

iz naftnih derivatov. Je eno najpomembnejših nadomestkov za bencin v vozilu. 

Pretežno ga pridobivajo s fermentacijo sladkorjev, čeprav ga je mogoče pripraviti 

tudi z adicijo vode na eten. Glavnina sladkorjev za proizvodnjo etanola pride s polj, 

kjer gojijo določene vrste rastlin samo za proizvodnjo etanola. Etanol se pridobiva 

tudi iz pšenice, koruze, odpadne slame, vrbe, žagovine, trsja, trave, jeruzalemske 

artičoke itd. Zadnje čase se veliko časa posveča razvoju postopkov za pridobivanje 

alkohola iz trdnih gospodinjskih odpadkov. 
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Etanol ali etilni alkohol (C2H5OH) je bistra, brezbarvna tekočina, ki je 

biorazgradljiva in le šibko toksična. V primeru razlitja povzroči le manjše 

onesnaženje narave. Etanol zgori v prisotnosti kisika v ogljikov dioksid in vodo. Pri 

zgorevanju je ogenj svetlo modre barve, brez saj in z veliko energije, kar so lastnosti 

idealnega goriva. Ker etanol vsebuje kisik, omogoča v motorjih bolj popolno 

izgorevanje goriva in s tem čistejši izpuh. 

Etanol ima visoko oktansko število in lahko nadomesti svinčev tetraetil, ki so ga 

nekoč dodajali za povišanje oktanskega števila bencina. Z mešanjem etanola z 

bencinom dovedemo v gorivo več kisika, kar izboljša zgorevanje in zmanjša emisije 

CO in prostih ogljikovodikov. Mešanica etanola in bencina je že naprodaj v ZDA, 

prihaja pa tudi v Evropo. Najpogostejša mešanica je sestavljena iz 10 % etanola in 90 

% bencina. Taka mešanica ima komercialno ime E10. Bencinskih motorjev ni 

potrebno posebej prirejati za to mešanico goriva.  

Bioetanol lahko pridobivamo iz biomase s pomočjo hidrolize in fermentacije 

sladkorja. Biomasa vsebuje kompleksne zmesi polimerov, ogljikovih hidratov iz 

rastlinskih celičnih sten poznanih kot celuloza, hemiceluloza in lignin. Za 

proizvodnjo etanola moramo iz biomase najprej razgraditi polisaharidne enote. 

Celulozo in hemiceluzo lahko razgradimo z encimi ali pa z nakisanjem v saharozo, ki 

jo lahko fermentiramo v etanol. Lignin, ki je ravno tako prisoten v biomasi pa se 

navadno uporabi kot gorivo za gretje reaktorjev. Za ekstrakcijo sladkorja iz biomase 

poznamo tri glavne procese: kislinska hidroliza s koncentrirano kislino, kislinska 

kataliza z razredčeno kislino in encimska hidroliza. 

Bioetanol pri nas sploh še ni uveljavljen. V industrijskem merilu se ga v Sloveniji še 

ne pridobiva, v Braziliji pa na primer etanol predstavlja kar 70 % porabljenega 

goriva. 

Za razliko od fosilnih goriv, bioetanol sprošča manjše emisije ogljikovega dioksida 

(CO2) ter na ta način zmanjšuje vpliv tople grede. To pa zaradi tega, ker je celotna 

količina CO2, ki se sprošča pri pridobivanju in porabi bioetanola, skorajda enaka tisti, 

ki jo pridelki (žitarice, sladkorni trs itd.) pri svoji rasti porabijo iz ozračja. Uporaba 

bioetanola torej zmanjšuje vsebnost ogljikovega dioksida v atmosferi za 6 do 10 %, 

emisije ogljikovega monoksida pa 25 do 30 % (Biogoriva, 2011).  
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3.4 Biometanol 

Biometanol je bistra brezbarvna tekočina prijetnega vonja z vreliščem pri 64,7 °C in 

gostoto 792 kg/m
3
. Industrijsko ga pridobivamo iz naravnega plina, lahko pa tudi s 

pirolizo lesne biomase. Piroliza je postopek nepopolnega zgorevanja, pri katerem 

kontroliramo temperaturo, velikost delcev in atmosfero, v kateri poteka nepopolno 

zgorevanje. Zato zasledimo za biometanol tudi ime lesni alkohol. Kurilna vrednost 

biometanola je skoraj za polovico manjša kot pri tekočih naftnih gorivih, vendar 

zgoreva zelo čisto, brez saj, kar je lastnost idealnega goriva. Ker vsebuje kisik 

omogoča v motorjih bolj popolno zgorevanje goriva in s tem čistejši izpuh. 

Biometanol je visokooktansko gorivo, ki zaradi višjega kompresijskega razmerja, 

poveča moč motorja in s tem omogoča boljše pospeške (Medved in Novak, 2000). 

Biometanol, kateremu so dodani posebni dodatki, je mogoče uporabljati tudi v 

dizelskih motorjih. Pri tem gre za dodatke, ki biometanolu povečujejo vnetljivost 

(ketansko število) in hkrati varujejo jeklene dele motorja in napajalnega sistema pred 

korozijo. Biometanol se kot pogonsko gorivo uporablja v treh oblikah:  

 kot mešanica biometanola in bencina v standardnih motorjih z notranjim 

zgorevanjem,  

 biometanol kot dodatek standardnemu bencinu za dvig oktanskega števila 

(MTBE). (Taka mešanica goriva se uporablja za motorje v dirkalnih vozilih.) 

 biometanol za pogon gorivnih celic (v vozilih na gorivne celice) 

Biometanol je v primerjavi s surovo nafto in bencinom manj škodljiv za okolico in 

tudi manj izhlapeva. Dokaj hitro se razgradi v atmosferi in vodi, je manj vnetljiv in s 

tem tudi bolj varen, saj pri prometnih nesrečah malokdaj pride do požara (Trontelj, 

2007). 

3.5 Vodik 

Vodik je gorljiv plin brez vonja in barve, ki je približno 15 – krat lažji od zraka. Je 

vnetljiv in z zrakom tvori eksplozivno zmes. 

Najpogostejša postopka pridobivanja vodika sta danes: 

 predelava naravnega plina 
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 elektroliza vode 

Pridobivanje vodika je trenutno najbolj ekonomično s predelavo naravnega plina, v 

prihodnosti pa ga bo mogoče pridobivati tudi na popolnoma čist, ekološki način z 

elektrolizo vode, kjer za vir električne energije uporabljamo obnovljive vire energije. 

Voda, ki bi jo z elektrolizo razcepili na vodik in kisik, bi se v gorivni celici z 

obrnjeno reakcijo pretvorila v prvotno stanje. Pri tem bi se sprostila velika količina 

energije, brez kakršnihkoli stranskih produktov. (Trontelj, 2007) 

Vodik je težko hraniti in distribuirati zaradi energijske gostote, ki je pri normalnih 

pogojih zelo nizka. Trenutno poznamo tri sisteme za shranjevanje: 

 vodik shranjen pod visokim tlakom, običajno 350-700 bar, 

 utekočinjen vodik pri okoli - 240
0
 C in 

 vodik v trdnih skladiščnih materialih (kovinski hidridi ali porozni materiali). 

Ker je vodik zelo redek plin, potrebujemo za zadostitev energetskih potreb velik 

pritisk (350 – 700 bar). To zahteva zelo trdne, vzdržljive, posledično pa tudi težke 

rezervoarje. Shranjevanje vodika v trdnih materialih je najbolj primeren način 

skladiščenja vodika v vozilih tako z vidika varnosti kot z vidika večje masne in 

volumske gostote energije. Metoda skladiščenja vodika je absorbcija molekul vodika 

na površino poroznih materialov, kot so kovinsko-organski porozni materiali. 

(Lemut, 2010)  

Tehnologija pridobivanja vodika je še vedno zelo draga, zato danes še ni mogoč 

prehod na vodik kot glavno pogonsko gorivo; ker je za pridobivanje vodika v večini 

primerov potrebna elektrika, je vodik dražji od goriv, ki bi jih nadomestil. 

3.5.1 Vodik pri pogonu električnih vozil 

Vodik kot pogonsko gorivo se lahko uporablja samostojno ali v kontrolirani mešanici 

z drugimi gorivi v motorju z notranjim izgorevanjem, bolj zanimiva in upravičena pa 

je njegova uporaba za pridobivanje elektrike v gorivnih celicah.  

Gorivne celice so sicer elektrokemične naprave, ki omogočajo pretvorbo kemijske 

energije v električno. Njihove prednosti so: dober izkoristek, majhna masa, majhna 
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prostornina, tih in okolju prijazen način delovanja. Njihova glavna slabost pa je 

visoka cena in nepopolna infrastruktura pri ponudbi goriva.  

Vodikova gorivna celica deluje podobno kot baterija. Kemikaliji, ki sta potrebni za 

kemično reakcijo, sta vodik in kisik oziroma zrak. Atoma vodika in kisika se pri 

reakciji združita in pri tem tvorita vodo in električno energijo. Gorivna celica je 

sestavljena iz dveh elektrod (anoda in katoda), ki sta prek katalizatorjev spojeni z 

elektrolitom. Kisik vstopa skozi katodo, vodik pa skozi anodo. Ob vzpodbudi 

katalizatorja vodik razpade na proton, ki potuje naprej skozi elektrolit, in na elektron, 

ki gre po drugi poti in ga lahko uporabimo za pogon električnega bremena, preden se 

vrne v katodo, kjer se s kisikom in vodikom združi v vodo. Delovanje vodikove 

celice temelji na čisti kemični reakciji, tako so emisije nične. Edina stranska 

produkta sta toplota in čista voda, (Mejrič, 2004). 

Najbolj enostavne nizkotemperaturne gorivne celice lahko kot gorivo uporabljajo le 

čisti vodik, bolj zapletene ali pa visokotemperaturne pa tudi metanol in ostale tekoče 

ogljikovodike (Aberšek, Flašker (ur.), 2008). Tako na primer metanol na vozilu 

sproti pretvarjamo v vodik v plinastem stanju. Prednost uporabe metanola v gorivnih 

celicah je, da ima veliko energijsko gostoto in predstavlja rešitev težav glede 

avtonomije vozila, t.j. števila prevoženih kilometrov z enim polnjenjem rezervoarja. 

Poleg tega sta skladiščenje in distribucija metanola in nekaterih drugih tekočih 

ogljikovodikov zelo enostavni in preizkušeni. Težavo predstavlja le relativno 

zapleten proces same pretvorbe, v katerem iz tekočega ogljikovodika pridobivamo 

plinasti vodik. Ta proces zahteva dodatno napravo na vozilu in podraži izvedbo. 

Druga možnost, kjer je v rezervoarju vodik shranjen v plinastem stanju, je za 

uporabo v gorivnih celicah dosti enostavnejša. Varnost pri morebitnem trku in 

samem procesu polnjenja je zadovoljiva.  

3.6 Zemeljski plin  

Zemeljski plin je naravni plin. Sestavlja ga zmes ogljikovodikov, ki je sestavljena iz 

metana, etana, propana, butana in ogljikovega dioksida. Najpogosteje se nahaja kot 

spremljevalec nafte v naftnih poljih, velikokrat pa odkrivajo tudi plinska polja brez 

prisotnosti nafte. Pridobivamo ga iz vrtin v zemeljsko skorjo, kjer se nahaja v porah 

kamnin in ga po ceveh dovajamo na površje. Osnovna sestavina zemeljskega plina je 
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metan CH4 (od 85 do 99 %). Podobno kot nafta in premog je zemeljski plin gorivo 

fosilnega izvora. Nastal je v več milijonov let trajajočem procesu razpadanja živali in 

rastlin pod visokimi pritiski in temperaturami. Pri tem so globoko v zemeljski skorji 

nastali ogljikovodiki v različnih agregatnih stanjih: tekočem (nafta), trdnem 

(premog) in plinastem (zemeljski plin).  

Zemeljski plin je lažji od zraka, brez barve in vonja. Zgoreva z modrikastim 

plamenom. Zaradi varnostnih razlogov zemeljskemu plinu pred distribucijo dodajo 

poseben vonj (odorant), kar omogoča, da ga zaznamo in izsledimo, če bi izhajal iz 

plinskega sistema. Zemeljski plin je najbolj čisto naravno gorivo, saj se poleg 

sproščene energije tvorita le vodna para in ogljikov dioksid. Drugih škodljivih snovi 

je v primerjavi z drugimi fosilnimi gorivi zanemarljivo malo; manjša je predvsem 

emisija žveplovega dioksida, ogljikovega monoksida in trdnih delcev. (Trontelj, 

2007). Zemeljski plin po črpanju iz vrtin na površje ne potrebuje nobenih obdelav. 

Shranjujemo ga v stisnjenem plinastem stanju (CNG – Compressed Natural Gas).  

Zaradi svoje prisotnosti na trgu in dostopnosti ter zaradi izredno čistega izgorevanja, 

je zemeljski plin vedno bolj popularen kot alternativno gorivo, tudi v komercialnih 

vozilih. Nova vozila so že opremljena z možnostjo uporabe dveh goriv, tako 

zemeljskega plina kot bencina. Tako lastnik ni odvisen od števila ustreznih črpalk na 

zemeljski plin.  

3.7 Utekočinjen naftni plin 

Utekočinjen naftni plin (UNP) ali angl. Liquefied Petroleum Gas (LPG) postaja 

zaradi svoje razširjenosti vse bolj zanimiv za pogon avtomobilov. Odtod tudi 

poimenovanje avtoplin. UNP je brezbarvna zmes propana C3H8 in butana C4H10 z 

izobutanom, butilenom, propilenom. Približno razmerje plinov je 50 : 50, vendar se 

razlikuje od države do države. Pri temperaturi 20
 
°C in atmosferskem tlaku je v 

plinastem stanju, ko nekoliko povečamo tlak, pa plin preide v tekočo fazo in je tako 

primeren za shranjevanje v jeklenem rezervoarju. Propan in butan nastajata kot 

stranski proizvod pri pridobivanju nafte in zemeljskega plina ter rafiniranja. Propan 

je boljše gorivo od butana, predvsem zaradi oktanskega števila (111) in lažjega vžiga 

pri nizkih temperaturah. Zato ga je v mešanici pozimi več kot poleti. UNP je 

nestrupen gorljiv plin, brez barve, vonja in okusa, težji od zraka in je v določenem 
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razmerju z zrakom eksploziven. Plinu je dodan odorant, po katerem spoznamo 

njegovo prisotnost. Pri pravilno nastavljeni mešanici plina in zraka nastajata ogljikov 

dioksid in voda, kar plin uvršča med ekološko sprejemljive energente. 

UNP je posebej popularno gorivo v Avstraliji, ker znaša njegova cena le polovico 

cene bencina. Zelo je priljubljen tudi na Nizozemskem, v Italiji, Srbiji, Poljski in 

Hongkongu (Pehan in Kegl, 2006). 

Uporaba UNP  ima naslednje prednosti:  

- zaradi čistejšega zgorevanja zmesi plina in zraka se zmanjša korozija motorja, 

življenjska doba motorja in katalizatorja se podaljša, 

- od vseh alternativnih goriv je UNP glede na število črpalk po svetu 

najdostopnejši, 

- je cenovno ugodnejši od bencina, 

- pri zgorevanju nastane petkrat manj ogljikovega monoksida, med 30 in 60 % 

manj dušikovih oksidov, za okoli 12 % manj ogljikovega dioksida in drugih 

strupenih snovi kot pri bencinskem ali dizel motorju.  

Uporaba UNP pa ima tudi nekatere slabosti: 

- v Sloveniji je le 24 črpalk na UNP, 

- UNP je neobnovljiv vir energije, 

- zaradi dodatnega rezervoarja za gorivo je vozilo bolj obremenjeno, 

- zaradi večje zaloge goriva, so potrebni večji varnostni ukrepi, 

- prepovedano je parkiranje vozil na UNP v podzemnih garažah. (Energap, 

2011).  

3.8 Bioplin 

Bioplin je zmes plinov, ki nastanejo pri anaerobnem vrenju v napravi, ki se imenuje 

digestor. Anaerobno vrenje je biološki proces, pri katerem bakterije razgradijo blago 

vodno raztopino organskih odpadkov brez prisotnosti kisika. To je v naravi široko 

prisoten proces, s katerim se razgrajujejo organski odpadki. Nastali produkti pa so 

nekoristni ali celo škodljivi, saj nastajajo toplogredni plini, ki se sproščajo v ozračje. 

(Medved in Novak, 2000) 
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Sestava bioplina je zelo odvisna od sestave organskih snovi in razmer v katerih 

poteka proces njihove anaerobne razgradnje. Možnosti energijske izrabe bioplina so 

številne: za kuhanje in razsvetljavo v gospodinjstvih, za proizvodnjo toplote in 

tehnološke pare, za proizvodnjo različnih kemikalij in tudi kot gorivo (izboljšan in 

očiščen na kakovost CNG), v vozilih, ki so prirejena za rabo zemeljskega plina. 

Stroški pridobivanja oziroma zajemanja bioplina na odlagališčih odpadkov so na 

splošno sicer nižji kot v primeru proizvodnje v bioplinskih napravah, vendar so višji 

stroški naknadnega izboljšanja bioplina do kakovosti, ki je potrebna za rabo v 

vozilih. Bioplin je mogoče uporabljati v enake namene kot zemeljski plin. (Energap, 

2011) 

3.9 Elektrika 

Vozila na električni pogon poganjajo električni motorji, ki uporabljajo energijo, 

shranjeno v akumulatorskih baterijah. Baterije lahko polnimo z elektriko iz omrežja 

ali pa uporabljamo alternativne vire pridobivanja elektrike, kot sta veter ali sončna 

energija. 

Vozila na akumulatorski električni pogon so bila do nedavnega primerna samo za 

uporabo znotraj poslopij, v tunelih, skladiščih itd. Zaradi slabše vzdržljivosti 

akumulatorjev, večinoma NiMh (Nickel-metal-hydride) ali svinčevih kislinskih 

akumulatorjev, niso bila primerna za premagovanje daljših razdalj ali za pogon 

osebnih in tovornih vozil. Z uvedbo sodobnejših akumulatorjev, kot so npr. Li-ionski 

akumulatorji in drugih izredno intenzivnih raziskav pa se na tem področju odpirajo 

nove možnosti. 

Vozila na električni pogon imajo nične emisije izpušnih plinov in so gledano z 

okoljskega vidika še posebej privlačna za zelo prometna mestna območja, kjer je 

močna onesnaženost zraka. Celotna analiza koristi električnih vozil za okolje pa 

mora upoštevati tudi emisije, ki so povezane s proizvodnjo in dobavo električne 

energije, ki napaja vozila. (Električne polnilnice, 2011) 

Kot ugotavlja Mejrič, ima električna energija kot alternativno gorivo v vozilih 

določene prednosti:  
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- možnost polnjenja baterij z obnovljivimi viri energije, kot sta veter in sončna 

svetloba, 

- ni potrebe po motorjih z izgorevanjem, 

- polnjenje baterij je možno ponoči, ko je elektrika cenejša, 

- ni izpuhov, edini izpuhi so plini, ki jih oddaja v ozračje elektrarna.  

Slabosti vozil na električni pogon pa so: 

- omejene kapacitete baterij in s tem omejen domet vozila z enim polnjenjem, 

- težke in velike baterije, ki zavzamejo v vozilu veliko prostora, 

- visoki stroški ob zamenjavi baterij, 

- dolgotrajno polnjenje baterij (Mejrič, 2004). 
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4  ALTERNATIVNA GORIVA V SLOVENIJI 

Republika Slovenija je za spodbujanje rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v 

prometu sprejela naslednje akte: 

a) Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za 

pogon motornih vozil v Sloveniji (Ur. list 103/2007), ki je v skladu z 

Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/30/ES z dne 08. maja 2003 o 

pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza 

določa, da morajo distributerji goriv v Sloveniji zagotoviti energijsko 

vsebnost najmanj 3 % leta 2008, 4 % leta 2009 in 5 % leta 2011.  

b) Zakon o trošarinah (Ur. list RS, št. 2/07), ki določa, da so biogoriva kot 

pogonsko gorivo sicer trošarinski izdelki in tako vključeni v sistem nadzora, 

vendar je trošarina zanje enaka 0. Če se uporabljajo kot pogonska goriva v 

čisti obliki, se zanje ne plačuje trošarine. V primeru, če gre za mešanje 

biogoriv s fosilnimi gorivi, je možno uveljavljati vračilo plačane trošarine, 

oziroma oprostitev plačila trošarine v sorazmerju z deležem dodanega 

biogoriva, vendar največ do 5 %. 

c) Spodbujanje pridelave poljščin za proizvodnjo biogoriv se izvaja s sistemom 

neposrednih plačil za pridelavo energetskih rastlin. Pridelovalec, ki prideluje 

energetske rastline (oljna ogrščica) je tako upravičen do subvencije. 

(Poročilo, 2011) 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2009/28/ES o spodbujanju rabe energije iz 

obnovljivih virov predpisuje cilj 10 % deleža obnovljivih virov v prometu do leta 

2020. V Sloveniji se v cestnem prometu uporabljata dve vrsti biogoriv: bioetanol in 

biodizel. Zaenkrat se uporabljata le kot dodatek motornemu bencinu in dizelskemu 

gorivu (do 5 %) ali v obliki čistega biodizla. (Energetska bilanca RS, 2011) 
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Tabela 3: Količine in deleži biogoriv, kt = kilo tona, TJ = tera joul (Energetska 

bilanca RS, 2011)  

 

KOLIČINE IN DELEŽI 

BIOGORIV 

Realizacija 2009 Ocena 2010 Napoved 2011 

1. Dizelsko gorivo (kt) 1144 1142 1145 

1. Dizelsko gorivo (TJ) 48383 48248 48351 

2. Motorni bencin (kt) 597 571 585 

2. Motorni bencin (TJ) 26162 25019 25644 

3. Skupaj (1+2) (TJ)   74545 73267 73995 

4. Biogoriva skupaj (TJ)   1273 1743 2257 

4.1 Delež biogoriv v gorivih 

skupaj (%) 
1,7 % 2,4 % 3,1 % 

5. Biodizel (kt) 32 43 57 

5.1 Biodizel (TJ) 1169 1580 2094 

6  Bioetanol (kt) 4 6 6 

6.1  Bioetanol(TJ) 104 163 163 

7. Energijski delež  biodizla (%) 2,4 % 3,3% 4,3 % 

 

 

Iz tabele je razvidno, da je znašala energijska vsebnost biogoriva v prodanem 

dizelskem gorivu in motornem bencinu za pogon motornih vozil v letu 2010 2,4 %, 

kar je manj od 5 % referenčne vrednosti za leto 2010. Napovedi za leto 2011 so bile, 

da bodo distributerji goriv v Sloveniji dali na tržišče 57 kt biodizla in 6 kt bioetanola, 

tako da bi znašal energijski delež biogoriv v vseh gorivih v prometu 3,1 %, kar ne 

dosega 5,5 % deleža po direktivi. 

V skladu s 16. členom Uredbe o pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih 

goriv za pogon motornih vozil (Ur. l. RS št. 103/07), Ministrstvo za okolje in prostor 

vsako leto pripravi poročilo o rabi biogoriv v transportnem sektorju v Republiki 

Sloveniji za preteklo leto, ki ga sprejme Vlada RS in je nato poročano Evropski 

komisiji.  
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Poraba utekočinjenega naftnega plina v prometu v Sloveniji je v letu 2009 in 2010 

znašala 4 kt. Napovedi za leto 2011 pa so znašale 5 kt, kar pomeni povečanje za 22 

% v primerjavi z letom 2010. (Energetska bilanca RS, 2011)  

Evropska komisija je konec marca 2011 sprejela strategijo »Promet 2050« (bela 

knjiga o prometu, s katero želi v Evropski uniji povečati mobilnost, odstraniti glavne 

ovire na najpomembnejših področjih prometnega sektorja ter spodbuditi rast in 

zaposlovanje). Eden od ciljev strategije je, da bi alternativna goriva postopno 

nadomestila fosilne vire energije in s tem omogočila prehod na trajnostni promet do 

leta 2050. Evropska unija in s tem tudi Slovenija, bo morala do leta 2050 za potrebe 

prometa najti energetske vire, ki bodo neodvisni od nafte in večinoma brez izpustov 

ogljikovega dioksida. Cilje evropske komisije bo v vseh članicah EU prav gotovo 

težko uresničiti predvsem zaradi precejšnjih razlik v prihodnjem gospodarskem 

razvoju, ki neposredno vpliva na učinkovitost podpornega okolja za spodbujanje 

uporabe do okolja prijaznih vozil.  

Evropska komisija stremi k cilju, da bi se do leta 2020 uporabljalo vsaj 10 % 

obnovljivih virov energije v prometu. Za dosego tega cilja pa bo istočasno treba 

razvijati energetsko in polnilno infrastrukturo za učinkovito uporabo okolju 

prijaznejših vozil. Tako bo morala vsaka država oblikovati učinkovito podporno 

okolje za hitrejše uvajanje okolju prijaznejših vozil.  

Uspeh načrtov EU bo v veliki meri odvisen zlasti od sposobnosti podjetij, 

proizvajalcev in njihove proizvodnje, ki bodo morali razviti učinkovite in cenovno 

sprejemljive alternativne pogonske tehnologije za vse oblike prevoza in jih tudi 

uporabljati. (Šalamun in Dakić, 2011) 

4.1 Uporaba biodizla v Sloveniji 

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet  (LPP) se je na pobudo Mestne občine 

Ljubljana vključilo v pobudo Evropske komisije CIVITAS II-MOBILIS, ki je 

namenjena spodbujanju lokalnih skupnosti pri trajnostnem prometnem razvoju ter pri 

uvajanju okolju in človeku prijaznih ter kar najbolj učinkovitih prometnih rešitev. 

Cilji projekta so testirati uporabo biodizla kot pogonskega goriva za mestne 

avtobuse, zmanjšati količino okolju škodljivih izpuhov ter znižati stroške za gorivo. 
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Od julija 2005 so na dveh mestnih avtobusih LPP preizkušali mešanico fosilnega 

dizla (80 %) in biodizla (20 %), vendar so zaradi težav pri skladiščenju goriva že v 

letu 2006 prešli na uporabo 100 % biodizla, tako da ga je, odvisno od vremenskih 

razmer, uporabljalo do 20 avtobusov. Marca 2009 je LPP ukinil uporabo čistega 

biodizla na vseh avtobusih zaradi njihove neekonomičnosti (Poročilo za leto 2010, 

2011). 

Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol je imel v odprti prodaji 100 % biodizel 

na bencinskem servisu Črnuče v Ljubljani. Prodaja tega goriva je bila v povprečju 30 

litrov na mesec, kar seveda nikakor ne opravičuje stroškov, ki pri tem nastajajo. 

Prodaja na tem bencinskem servisu, ki je bil hkrati edini v Sloveniji, ki je prodajal 

100 % biodizel, je bila zaradi neekonomičnosti v letu 2009 ukinjena. 

Biodizel, ki je primeren za uporabo v vozilih in v celoti ustreza standardu EN 14214 

(standard obstaja tudi v SLO – SIST EN142149), je v Sloveniji žal dražji od dizla. 

Tudi ob upoštevanju trošarine, ki znaša za biodizel 0 %, je proizvodna cena še vedno 

tako visoka, da maloprodajna cena težko doseže nivo konkurenčnosti naftnega dizla. 

Družba Petrol pripravlja obnovitev prodaje biodizla v odprti prodaji na nekaterih 

bencinskih servisih, vendar šele takrat, ko bo interes kupcev za nakup biodizla 

ustrezno porasel in bo mogoče biodizel kupiti po konkurenčni ceni. (Simčič, 2011) 

4.2 Elektrika in električne polnilnice 

Za uvajanje električnih vozil na slovenske ceste je spodbudno dejstvo, da smo v 

zadnjih treh letih pridobili več javnih električnih polnilnic za polnjenje električnih 

vozil. Žal pa porast električnih polnilnic še zdaleč ni sorazmeren z rastjo števila 

električnih vozil v Sloveniji. 

Otvoritev prve javne električne polnilnice v Sloveniji je bila 24. maja 2009 v 

Logarski dolini. Družba Elektro Celje je na pobudo podjetja Logarska dolina d.o.o. 

odprla polnilno točko,  namenjeno predvsem gostom iz avstrijske Koroške, ki bodo 

želeli dolino obiskati z električnimi vozili. Nameščena je pred Turistično 

informacijskim centrom (TIC) ob hotelu Plesnik. Dolgoročna usmeritev Logarske 

doline je namreč v omejitvi klasičnega prometa po dolini, ki se je v zadnjem obdobju 

precej povečal in usmeritvi v okolju prijazne načine mobilnosti. (Slapnik, 2009)  
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Na Gorenjskem pa je bil v juliju 2010 vzpostavljen sistem polnilnic za vozila na 

električni pogon v okviru projekta Gorenjsko EleKtrO potovanje. To je prva tehnično 

in vsebinsko povezana trasa za elektro vozila v Sloveniji, ki povezuje turistične kraje 

Jezersko, Preddvor, Bled, Bohinj in Kranjsko Goro. (Hanc, 2010) 

Tudi v našem glavnem mestu so Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana in 

družba Interenergo v septembru 2010 odprli prvo električno polnilnico. Polnilna 

enota se bo napajala iz električne energije Elektra Ljubljana, ki je proizvedena 

izključno iz obnovljivih virov energije, in sicer iz majhnih hidroelektrarn in sončnih 

elektrarn. (Električne polnilnice, 2011) 

Trenutno imamo v Sloveniji čez 60 električnih polnilnic za vozila. Po predvidevanjih 

naj bi njihovo število v letu ali dveh naraslo na 100. Elektro črpalke napajajo več kot 

1000 skuterjev in koles, ki jih poganja zgolj elektrika. Avtomobilov z električnim 

motorjem pa je razmeroma malo. Za povečanje prodaje električnih avtomobilov je 

vlada sprejela subvencijo v višini od 2.000,00 do 5.000,00 EUR ob nakupu 

električnih avtomobilov. Polnjenje na elektro črpalkah pri nas je za zdaj še 

brezplačno, v prihodnosti pa ga bodo distributerji začeli zaračunavati.  (Milač, 2011) 

4.3 Črpalke na vodik 

Trenutno še nimamo razvitega omrežja črpalk, kjer bi vodik lahko polnili v 

avtomobilski rezervoar (Aberšek, Flašker (ur.), 2008). 

 

Družba Petrol je napovedala postavitev dveh bencinskih črpalk, na katerih bo 

mogoče polniti tudi vozila na vodik. Prvo črpalko bodo uredili v Velenju, namenjena 

naj bi bila tudi za avtobuse, drugo pa ob avtocesti na ljubljanskem Barju. Polnjenje 

vozil na vodik naj bi bilo mogoče že konec leta 2012. Pri Petrolu ocenjujejo, da bo 

cena kilograma vodika približno deset evrov. Z enim polnjenjem (štiri kilograme) 

vodika je z današnjimi avtomobili na gorivne celice mogoče prepeljati 400 

kilometrov. (Hafnar, 2010) 

4.4 Prva polnilnica na stisnjen zemeljski plin za vozila na metan 

V Ljubljani so v decembru 2011 odprli prvo polnilnico na stisnjen zemeljski plin 

(CNG) za vozila na metan in hkrati s tem je zapeljalo po Ljubljani 20 novih 
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metanbusov ljubljanskega potniškega prometa. Avtobusi na metan bodo v Ljubljani 

izboljšali kakovost urbanega življenja, ohranili lepše in bolj zdravo okolje, čistejši 

zrak in znižali raven hrupa. Dvajset najsodobnejših avtobusov na zemeljski plin bo 

zamenjalo najstarejše avtobuse Ljubljanskega potniškega prometa in tako zmanjšalo 

škodljive vplive na okolje do 80 %. (CNG polnilnica, 2012) 

Ne smemo pa zanemariti, da je v letu 2010 prebil led tudi prvi avtomobil na metan, 

ki ga je v Sloveniji registriralo podjetje Enos ing. d.o.o., ki je postavilo tudi prvo 

interno napravo za polnjenje vozil z metanom. (Metan, 2012) 
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5 TEHNOLOGIJE ZA DOSEGANJE STANDARDOV EURO IV, V IN VI Z 

UPORABO DIZELSKIH GORIV 

Večina zahodnoevropskih proizvajalcev (Iveco, Renault, Volvo, DAF, Mercedes 

Benz) težkih komercialnih vozil je za izpolnitev zahtev standardov EURO IV in 

EURO V izbrala tehnologijo SCR (Selective Catalytic Reduction prevedeno 

selektivno katalitično zmanjšanje). Izjema sta le MAN in Scania, ki za dosego 

standardov ne uporabljata tehnologije SCR ampak EGR (Exhaust Gas Recirculation 

prevedeno recerkulacija izpušnih plinov). 

Tehnologiji SCR in EGR se zaenkrat uporabljajo le pri motorjih na dizelski pogon, 

zato je biodizel, kot eno od alternativnih pogonskih goriv, ki nadomešča fosilna 

goriva, edino primerno za uporabo pri izbranih tehnologijah. 

5.1 Tehnologija SCR 

Tehnologija SCR deluje na bazi uporabe sredstva, imenovanega AdBlue. AdBlue je 

sestavljen iz reagenta na osnovi sečnine in vode. Visoka temperatura v izpušnem 

sistemu pretvori sečnino v amoniak in ogljikov dioksid. Amoniak je aktivna snov in 

glavna sestavina v procesu, ki poteka v katalizatorju SCR. Sistem vbrizgava AdBlue 

v izpušne pline preden vstopijo v katalizator SCR. Katalizator je posoda, sestavljena 

iz nešteto majhnih kovinskih ali keramičnih celic, na katerih je nanesen tanek sloj 

žlahtnih kovin (platina, rodij, paladij). Kovinska plast se med delovanjem motorja 

segreje na temperaturo več kot 300 
0
C. Izpušni plini se pri prehodu zadevajo ob 

vročo kovino in se spremenijo v kemično stabilne, nestrupene spojine. Tako se 

dušikovi oksidi iz izpušnih plinov pretvorijo v neškodljiv plinast dušik in vodno 

paro.  

Adblue je raztopina demineralizirane vode in posebno čiste sečnine ali uree. 

Uporabljamo ga v eni najnaprednejših tehnologij za čiščenje izpušnih plinov 

(posebno dušikovih oksidov NOx, za zdaj predvsem pri težjih dizelskih motorjih. 

Omenjena tehnologija je poznana pod imenom SCR (Selective Catalytic Reduction). 

SCR deluje tako, da urea v raztopini oziroma amoniak, ki se tvori med procesom, 

reagira s škodljivimi plini NOx, nastajata pa neškodljivi dušik in voda. Adblue je na 
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tovornjakih ali avtobusih shranjen v posebnem rezervoarju in se preko posebnega 

sistema vbrizgava pred katalizator. Treba je vedeti, da se ne dodaja gorivu.  

Kakovost dodatka Adblue je predpisana z mednarodnim standardom ISO 22241, 

samo ime pa zaščiteno pri Združenju avtomobilske industrije v Nemčiji (VDA), ki 

kontrolira kakovost pri proizvajalcih, izdalo pa je tudi navodila za pravilno uporabo 

in skladiščenje. To je posebej pomembno pri najnovejši generaciji tovornih vozil z 

vgrajeno t.i. on – board diagnostiko. Senzorji in sonde, ki so vgrajeni v motor in 

izpušni sistem zaznavajo vsako napako pri delovanju motorja (nepravilno 

izgorevanje, nekakovostno gorivo). Še posebej so občutljivi na vsebnost NOx 

oziroma na primere, ko ta ni v predpisanih mejah (vožnja brez sredstva Adblue ali 

Adblue neustrezne kakovosti). Vozilu se zaradi tega lahko zmanjša moč za do 40 % 

in je zato potreben servisni poseg. Če vozilo uporabljamo brez sredstva Adblue, se 

temperatura v katalizatorju zviša, saj ni hladilnega učinka, ki ga povzroči 

vbrizgavanje raztopine uree z vodo. Tudi uporaba običajne vode namesto sredstva 

Adblue je za katalizator škodljiva, saj se na njegovi površini tvori vodni kamen, 

zaradi česar odpove. Večina ponudnikov sredstva Adblue se je odločila za posebne 

vračljive 1.000 litrske zabojnike, ki jih najamejo lastniki prevozniških podjetij, 

prodajajo pa ga tudi nekateri bencinski servisi. Zelo pomembna je tudi sama 

temperatura skladiščenja, ki mora biti v mejah med -11 in +30 stopinj Celzija. 

(Bedenk, 2009) 

 

 

Slika 2: Prikaz delovanja SCR tehnologije 
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Za doseganje standarda EURO IV je v vozila potrebno dodati 3 – 4 % AdBlue na 

količino porabljenega goriva, pri EURO V pa približno 5 – 7 %. (SCR-tehnologija, 

2011) 

Tehnologija SCR je učinkovita pri enakomernih, visokih hitrostih, velikih 

obremenitvah motorja in velikih skupnih masah, zato je to gospodarna rešitev za celo 

vrsto prevozov.  

5.2 Tehnologija EGR  

EGR tehnologija je način čiščenja izgorevalnega procesa z izogibanjem nastajanja 

NOx. Z EGR-jem je del izpušnih plinov hlajen in potisnjen nazaj v izgorevalno 

komoro. Hlajenje izgorevanja (Cooled comustion) pomeni, da se tvori manj delcev 

NOx. Izpušni plini prispevajo k višji ravni ogljikovega dioksida v izgorevalni komori, 

kar pomeni, da je specifična teža kisika nižja. To vpliva na hitrost izgorevanja in 

vodi k zmanjševanju temperature izgorevanja. Motor z visokim pritiskom 

vbrizgavanja dosega višjo in boljšo izrabo goriva. 

Del izpušnih plinov (pri EURO IV 18 % in pri EURO V 25 %)  je usmerjen v 

turbopolnilnik. Točno količino kontrolira merilec pretoka in EGR zaklopka v 

motornem sistemu vozila. Izpušni plini gredo skozi hladilec, ki je integriran v 

hladilni sistem, nato se doda sveži kisik in zmes se usmeri v izgorevalno komoro. 

Vhodni zrak – kisik je stisnjen toliko (medtem ko gre skozi turbopolnilnik in 

hladilnik), da so izpušni plini prisiljeni da ga sprejmejo. Uporabljata se dve metodi, 

odvisno od osnovne oblike motorja: brez ali z turbino.  

Pri sistemu EGR niso potrebne nikakršne dodatne substance, s seboj ni potrebno 

prevažati aditivov, niti imeti dodatnega tanka na šasiji, kar končno zmanjšuje tudi 

težo vozila (Transport, 2006). 

5.3 Kombinacija tehnologij SCR in EGR 

Nov standard EURO VI naj bi začel veljati 1. januarja 2013. Po tem datumu ne bo 

več dovoljena registracija, prodaja ali dajanje v promet tovornjakov in avtobusov, ki 

ne bodo izpolnjevali standarda EURO VI. Novo proizvedena vozila bodo morala biti 

v skladu s standardom že leto dni prej.  (Transport, 1/2009) Standard je precej strožji 
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od sedanjih. Pričakovane vrednosti izpustov dušikovih oksidov za standard EURO 

VI naj bi bile v primerjavi z EURO V približno za 80 % nižje. To je korenita 

sprememba, ki naj bi prinesla zmanjšanje z 2,0 g na od 0,4 do 0,7 g dušikovega 

oksida na kWh. Direktiva prav tako zahteva skoraj polovično znižanje emisij trdnih 

delcev in sicer iz dosedanjih 0,02 g na manj kot 0,01 g/kWh. Jasno je, da SCR 

tehnologija ne zadostuje za doseganje želenih standardov. Kar še dodatno otežuje 

doseganje zastavljenega cilja pa je testni cikel WHTC (world harmonized transient 

cycle – svetovno harmonizirani prehodni vozni cikel) ali sekundno zaporedje 

normiranih vrednosti vrtilne frekvence in navora. Ta predpisuje nižjo vrtilno 

frekvenco motorja in tako manjšo obremenitev, kar naj bi pripomoglo k doseganju 

nižje temperature izpušnih plinov. Proizvajalci motornih vozil so tako prisiljeni k 

inovativnejšim pristopom reševanja tovrstne problematike. Eden od načinov je tudi s 

pomočjo dvostopenjskega hlajenja povratka izpušnih plinov. Ker pa nižja 

temperatura izpušnih plinov omejuje pretvorbo dušikovih oksidov v SCR, se tako 

poslabša izkoristek amoniaka iz raztopine AdBlue. Nižje temperature tudi ne  

omogočajo optimalnega delovanja sistema. Kot dodatni problem se zaradi hladnega 

testa v ciklu WHTC otežuje zmanjševanje količine emisij dušikovega oksida. 

Učinkovitost SCR tehnike bi se morala izboljšati za 80 do 90 odstotkov da bi 

zadostili vrednostim, ki jih predpisuje standard EURO VI. Znižanje temperature v 

novem testnem ciklu pomeni izboljšanje izkoristka za skoraj 100 procentov. Tako 

imenovana rešitev, sestavljena iz EGR-ja in SCR-ja bi bila zelo zapletena, prostorsko 

obsežna in zelo draga. Strokovnjaki s področja motornega hlajenja si veliko več 

obetajo od nizkotemperaturnega EGR-ja (v povezavi z dvostopenjskim prisilnim 

polnjenjem – bi – turbo) in od novejših z gorivom mazanih visokotlačnih črpalk.  

 

Sistem naj bi tako s pomočjo dvostopenjsko hlajenega EGR-ja del izpušnih plinov 

pred turbinskim polnilnikom odcepil in jih preko ventila ponovno dovedel v hladilnik 

izpušnih plinov. Hladilna tekočina glavnega hladilnega sistema bi tako hladila prvo, 

visokotemperaturno hladilno stopnjo, nizkotemperaturni obtok pa bi hladil drugo 

stopnjo. Razlika med obemi stopnjami je v tem, da pri visokotemperaturni stopnji 

potujejo hladilna tekočina in izpušni plini v isti smeri, medtem ko pri 

nizkotemperaturni stopnji so smeri izpušnih plinov in hladilne tekočine nasprotni. 

Vse to zaradi doseganja čim večjega hladilnega učinka. Prednost tovrstnega sistema 

v primerjavi s kombiniranim EGR in SCR sistemom je tudi v samočistilnem učinku, 
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ki ga proizvaja dvostopenjsko hlajenje na EGR hladilnik. Kondenzirana vodna para 

naj bi namreč izpirala obloge s cevi, ki vodijo izpušne pline, poleg tega pa naj bi to 

omogočilo visoko raven izkoristka hladilnika. Istočasno naj bi povečana 

kondenzacija izpušnih plinov omogočala izboljšano odvajanje toplote v sesalnem 

delu, kjer je hlajenje posledica izhlapevanja mešanice vstopnega zraka in izpušnih 

plinov in v cilindru, kjer je hlajenje posledica izparevanja izstopnega zraka. Hlajenje 

v sesalnem delu nastane tako, da se izpušni plini v procesu pomešajo s suhim 

vstopnim zrakom, pri čemer voda izhlapi. Energija, ki je potrebna za tovrsten proces, 

je odvzeta mešanici izpušnih plinov.  Hladilni učinek naj bi nastopil že pri 40 do 60
0
 

C. Preostali del vode v mešanici izpari v kompresijski fazi v cilindru in tako ustvari 

nadaljnje hlajenje. Učinek tega so nižje temperature izgorevanja in posledično tudi 

nižje emisije dušikovega oksida. Hladnejši vstopni zrak pri konstantnem tlaku v 

cilindru ne učinkuje zgolj na količino dušikovega oksida, ampak tudi povečuje 

energijsko gostoto ter s tem znižuje porabo goriva, kar vodi v zmanjšanje količine 

izpusta škodljivih emisij. Da tovrstni sistem deluje, sta potrebna nizkotlačni in 

visokotlačni hladilnik vstopnega zraka, saj se vstopni zrak v vsaki od obeh 

kompresijskih stopenj močno segreva. Inženirji so predvideli tudi nizkotemperaturni 

hladilnik, ki s pomočjo hladilne tekočine del odvečne toplote odda okolici in s tem 

odvaja del toplote delovanja nizkotlačnega in visokotlačnega hladilnika. Če ima 

vstopni zrak pri enostopenjskem polnjenju tlak med 3 in 4 bari, doseže 

dvostopenjsko polnjenje z vmesnim hlajenjem končne vrednosti med 4 in 5 bari. 

Povečan tlak pa pomeni boljše izgorevanje, večjo moč in zmanjšanje porabe goriva.  

(Jurgele, 2008)  

Standard EURO VI predpisuje enake mejne vrednosti emisij kot veljajo v ZDA, zato 

zakonodajalci tudi pričakujejo, da bo EURO VI nov korak k skupnemu svetovnemu 

standardu za izpuhe težkih vozil.  

Zanimivo je dejstvo, da pred petimi leti, ko so stopile v veljavo norme EURO IV, so 

se proizvajalci za njihovo zadovoljevanje odločili za dva sistema: za sistem EGR, 

kjer se izpušni plini ohladijo, pomešajo s svežim zrakom in gredo še enkrat v 

zgorevanje, ali pa za sistem SCR, kjer se izpušni plini čistijo v posebnem 

katalizatorju s pomočjo dodajanja AdBlue. Vsi so takrat hvalili svoje sisteme, da so 

boljši od drugih, danes pa je za zadovoljevanje norm EURO VI, že jasno, da brez 

kombinacije obeh sistemov teh norm ne bo mogoče doseči. Tako Scanjin kot 
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Mercedesov novi motor (oba proizvajalca sta na trg prva ponudila vozilo EURO VI) 

za prečiščevanje izpušnih plinov uporabljata sistema EGR in SCR. Tudi ostali 

proizvajalci naj bi kmalu predstavili svoje izvedbe motorjev, ki zadovoljujejo norme 

EURO VI. (Štajnaher, 2011) Cena »zelenih« motorjev je precej visoka, zaradi česar 

se prevozniki zaenkrat verjetno še ne bodo odločali za nakup teh vozil. Če država ne 

bo priskočila na pomoč z uvedbo subvencij za nakup teh vozil, bo novih vozil v 

voznih parkih občutno manj, kot bi si želeli. 

 

 
 

Slika 3: Kombinacija sistemov SCR in EGR 

 

Podjetje Scania za Euro VI pričakovano posega tako po EGR kot SCR sistemih za 

obdelavo emisij. (Transportal, 2011) 
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6  KOMERCIALNA VOZILA NA ALTERNATIVNI POGON V SLOVENIJI IN 

V SVETU 

Vozila na alternativni pogon so vozila, ki za svoje delovanje ne uporabljajo 

običajnega bencina ali nafte. Da se avtomobilska industrija v tem pogledu počasi a 

vztrajno prebuja nam dokazujejo vozila, ki so že prisotna na cestah. Vendar brez 

vzpodbud s strani držav ne bo hitrega preboja tovrstnih vozil med končne 

uporabnike. Delež vseh vozil na alternativni pogon med novo registriranimi vozili je 

v Sloveniji še vedno izredno majhen in sicer okrog 1 %. (Ukinitev davka, 2010) 

V Sloveniji je delež vozil s pogonom na plin približno 0,3 %, delež vozil na biodizel 

pa pod 1 %. Hibridna in električna vozila pa so si šele dobro začela utirati pot do 

kupcev. (Tomšič, 2011) 

6.1 Ekološki smetar na plin Mercedes Econic NGT 2628 

V letu 2008 je ljubljanska Snaga imela na preizkušnji Mercedesovo komunalno 

vozilo Econic (slika 4), ki ga je poganjal zemeljski plin. Glavna prednost Econicov je 

nizkopodna kabina, na desnem boku opremljena z zložljivimi pnevmatskimi vrati. 

Na vozilu so nameščene jeklenke za hranjenje plina, zavarovane so v masivni jekleni 

kletki, ki jih varuje v primeru nesreče. Njihova maksimalna kapaciteta znaša 640 

litrov – skupno 8 jeklenk prostornine 80 litrov in sicer na vsakem boku vozila po 4. 

To omogoča več kot osemurno delovanje brez dodatnega polnjenja. Vozilo poganja 

vrstni šestvaljnik prostornine 6,8 litra s po tremi ventili na valj. Vbrizg plina je 

večtočkovni in poteka pod spremenljivim pritiskom od 1,0 do 8,3 bara. Podobno kot 

klasični dizelski motorji je tudi ta opremljen s turbinskim polnilnikom ter 

hladilnikom polnilnega zraka, tako da omogoča največjo moč 205 kW (279 KM) pri 

2200 vrtljajih v minuti ter maksimalen navor 1000 Nm pri 1400 vrtljajih.  

V primerjavi s klasičnim motorjem, ki ga žene dizelsko gorivo, plinska različica 

dosega maksimalne karakteristike pri nekoliko višjih vrtljajih motorja. Vozilo se v 

vožnji v povprečju vozi z višjimi vrtljaji. Econic NGT izpolnjuje normo EEV (do 

okolja prijazno vozilo), ki je strožja od EURO V. To normo pri trdih delcih tudi 

močno presega. Namesto zahtevanih 0,02 g/kWh dosega izpust le 0,004 g/kWh. 

Ponaša se še s tihim delovanjem med obratovanjem ter je prejemnik 

okoljevarstvenega simbola modri angel. Okoljevarstvena vrednost vozila je večja 
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zaradi kombinacije s hibridno nadgradnjo za pobiranje odpadkov proizvajalca Norba. 

Nadgradnja deluje na električno napetost, tako da se motor vozila med pobiranjem 

odpadkov samodejno izključi, kar še dodatno zmanjšuje škodljive emisije, porabo in 

hrup v okolju kjer vozilo deluje. Baterije za delovanje nadgradnje se avtomatsko 

polnijo ves čas vožnje, v primeru da se izpraznijo, je mogoč začasen preklop na 

motorni odgon. Zaradi visoke nakupne cene hibridna vozila še vedno sodijo v 

segment tako imenovanih imidž vozil, saj so jih le redka evropska mesta že sprejela. 

Poudariti je potrebno tudi, da se predvsem komunalnim podjetjem ponuja tudi zelo 

ekonomična možnost uporabe. S sodobnimi metodami obdelave in predelave 

odpadkov, je namreč mogoče izkoriščati plin, ki pri tem nastaja, ter ga uporabiti za 

pogon vozil, zato podjetje nima stroškov povezanih z nakupom goriva. 

Povprečna poraba zemeljskega plina je približno 10 odstotkov nižja od porabe 

dizelskega goriva. V nekaterih Švedskih mestih, kjer so vozila v uporabi že od leta 

2003, pa so opazili celo do 20 odstotno zmanjšanje (Pavšer, 2008). 

 

 

 

Slika 4: Mercedesovo komunalno vozilo Econic, ki ga poganja zemeljski plin 
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Spodbuden podatek je, da so imeli v Ljubljanski Snagi v letu 2011 trideset vozil za 

čiščenje in urejanje javnih površin opremljenih z avtoplinsko instalacijo.  Sami so 

izračunali, da se zaradi nižje cene goriva vložena investicija povrne v približno dveh 

letih. (Pavlin in Tavčar, 2011) 

6.2 Vozila Scania z motorji na etanol 

Scania ima že 20 let izkušenj s proizvodnjo mestnih avtobusov z motorji, ki jih 

poganja etanol. Zaenkrat so edini proizvajalec gospodarskih vozil, ki je razvil 

etanolski motor, ki deluje podobno kot dizelski na podlagi kompresije. Z dizlom naj 

bi imel še eno sorodno lastnost, to je učinkovitost. Pri tretji generaciji pogonskih 

agregatov na etanol in po več kot 600 proizvedenih mestnih avtobusih s tovrstnim 

pogonom, je Švedom energetsko učinkovitost obeh vrst motorjev s skoraj 43 % 

(etanol) in 44 % (dizel) uspelo skoraj izenačiti, kar je neprimerno boljši rezultat od 

prilagojenih Ottovih motorjev, ki uporabljajo etanol ali njegovo mešanico z 

bencinom. Namen Scanie je v kratkem lansirati na trg tudi tovorna vozila s pogonom 

na etanol. Etanol odlikuje predvsem čistejše izgorevanje, kar ima za posledico manj 

škodljivih emisij. Etanol, pridobljen iz brazilskega sladkornega trsa, ima za posledico 

za 90 % manj izpusta ogljikovega dioksida kot dizel in manj izpustov trdih delcev in 

dušikovih oksidov. Prve dobave vozil na etanol bodo predvsem v razredu 

srednjekategornikov za lokalno urbano distribucijo (slika 5). Dejstvo je, da je mreža 

z oskrbo etanola tudi v Skandinaviji zaenkrat še preredka, zato bodo po takšnih 

vozilih najprej posegle organizacije z možnostjo lastne oskrbe. Veliko boljši pa so 

obeti za prihodnost, saj so v razvoju nove tehnologije pridobivanja etanola iz lesne 

mase, kar naj bi v Evropi močno povečalo privlačnost tega goriva. Tako bi bila 

omogočena tudi širitev na težje segmente in posledično na uporabo za prevoze na 

daljše relacije. (Transportal, 2011) 
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Slika 5: Vozilo Scania na etanol za mestno distribucijo 

 

Tudi na Švedskem se je podjetje, ki opravlja prevoze potnikov v glavnem mestu, leta 

2010 odločilo, da bodo kupovali samo vozila, ki delujejo na obnovljive vire. Zato so 

pri proizvajalcu Scania naročili 85 avtobusov, ki jih poganja etanol. Polovica jih 

deluje v mestnem središču, ostali pa na primestnih progah. Podjetje  Scania  je do 

sedaj izdelalo že 600 takih avtobusov, ki delujejo v več evropskih državah. Tihec, 

(2010)  

6.3 Vozilo na paralelni hibridni motor Volvo FE hybrid 

Švedski proizvajalec tovornjakov Volvo je sredi aprila 2008 predstavil prvo vozilo, 

ki ga poganjata dizelski in elektro motor. Namenjeno je za komunalno dejavnost, 

kjer celotno nadgradnjo poganja izključno elektrika. Za vozilo namenjeno smetarski 

dejavnosti so se odločili predvsem zaradi dejavnosti, kjer je pogosto ustavljanje in 

speljevanje, kar povzroča večje emisije plinov in hrupa od ostalih udeležencev v 

prometu. V tako imenovanem stacionarnem režimu, ko vozilo miruje in stiska smeti, 

deluje 60 do 70 % delovnega dne. Vozilo s hibridnim pogonom porabi do 20 % manj 

goriva in do 20 % manj spusti v zrak emisij strupenih plinov. Vozilo je opremljeno s 

paralelnim hibridnim pogonom, kar pomeni, da dizelski in elektro motor delujeta 

neodvisno drug od drugega, zato vozilo vedno starta in do 20 km/h pelje izključno na 

elektriko, medtem ko se dizelski motor vključi, ko je že dobilo zaletno hitrost 20 

km/h. Motor vozila se tudi samodejno ugasne ko se vozilo ustavi, vsa druga dela pa 

se izvajajo le z elektriko. Litij – ionske baterije se polnijo predvsem pri zaviranju, ko 

se elektromotor spremeni v generator. Paralelni hibridni pogon je sestavljen iz dveh 
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enot. Sestavlja ga klasičen šestvaljni turbodizelski motor s prostornino 7,2 litra in 

močjo 235 kW/320 KM. Drugi je I – SAM (inegrated starter alternator motor) 

elektromotor, generator in alternator z izhodno močjo od 120 do 170 kW. 

Po prvih izračunih naj bi bilo takšno vozilo do 35 % dražje od enakega s klasičnim 

pogonom.  

V sodelovanju z Volvom in prvim kupcem vozila, podjetjem Renova, je nadgradnjo 

z naprednim pogonom naredila švedska družba Geesink Norba Group, ki je ena 

večjih v Evropi po proizvodnji smetarskih nadgradenj. Poganja jo električni tok iz 

baterij, ki se preko noči polnijo iz javnega omrežja. Akumulatorski paket sestavljata 

dve bateriji, ki sta na šasiji za kabino. Njuna masa znaša 1250 kg. Delujeta pod 

napetostjo 80 voltov, njuna kapaciteta pa znaša 450 Ah/5H. Za dopolnjevanje, ko je 

v njiju manj kot 40 % elektrike, potrebujeta od 6 do 8 ur. Bateriji zagotavljata 

električno energijo, ki je potrebna za pogon elektromotorja z močjo 16 kW. 

Elektromotor nato poganja hidravliko, ki dviguje in spušča posode za smeti pri 

njihovem praznenju ter mehanizem za stiskanje smeti. Pri klasični nadgradnji 

omenjena hidravlika prejema pritisk iz visokotlačne črpalke, ki jo poganja dizelski 

motor. (Ivanko, 2008) 

6.4 Električna vozila 

Električna komercialna vozila so že precej razširjena v Evropi in tudi v Sloveniji, 

predvsem v sektorju lahkih komercialnih vozil in avtobusov. 

Z več kot 1000 avtomobili in 1500 dvokolesi, ki jih poganjajo motorji z notranjim 

zgorevanjem Pošta Slovenije zaradi narave in obsega svojih storitev obremenjuje 

okolje. Pošta Slovenije je aktivno pristopila k zmanjševanju vplivov škodljivih emisij 

in v svoj vozni park vključila tudi 3 lahka dostavna vozila znamke Piaggio porter, ki 

so namenjena dostavi hitre pošte in paketnih pošiljk  v mestnih središčih Celja, 

Kopra in Ljubljane. Piaggio porter (slika 6) je malo dostavno vozilo, ki lahko 

prevaža 460 kg tovora v 3 m dolgem tovornem prostoru in ga poganja elektromotor z 

močjo 11 kW. Z enim polnjenjem akumulatorja, ki traja 8 ur, lahko vozilo v urbanih 

naseljih prevozi do 90 km dolgo pot in doseže največjo hitrost 60 km/h. Zaradi 

okretnosti in ekološke sprejemljivosti je zelo primerno za mestna središča. 

(Transport, 2010) 
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Slika 6: Dostavno vozilo Piaggio porter na električni pogon 

 

Drug primer električnega vozila je Renaultov mini tovornjak (slika 7). To je vozilo s 

povsem tipično tovornjaško zasnovo – s šasijo, ki omogoča najrazličnejše nadgradnje 

in kabino nad motorjem. Zaradi svojih kompaktnih dimenzij in s tem povezanih 

odličnih manevrskih zmožnosti, se odlično znajde v tesnih mestnih središčih, kjer so 

zahteve po okolju prijaznih vozilih brez škodljivih izpustov največji. Prostorna 

kabina prinaša dovolj prostora za 3 osebe, sicer pa notranjost vozila ne prinaša 

nobenih posebnosti, le klimatske naprave za zdaj zaradi velike potratnosti, še ni med 

dobavljivo opremo. Dizelski agregat so preprosto zamenjali s 400 – voltnim 

elektromotorjem moči 47 kW in stalnim največjim navorom 270 Nm. Ostale 

komponente vozila so popolnoma enake kot pri klasičnih vozilih z motorjem z 

notranjim zgorevanjem. Na vozilu je nameščenih 32 litij – ionskih baterij najnovejše 

generacije skupne kapacitete 614 voltov. Za napolnitev baterij preko 400 – voltnega 

priključka je treba počakati približno 7 ur, povsem napolnjene pa nato omogočajo 

doseg vozila okoli 100 km. Doseg je v veliki meri odvisen od pogojev uporabe. 

Dodatna teža, ki jo prinašajo visoko zmogljive baterije, se delno kompenzira z lažjim 

elektromotorjem ter še dodatno z nekaterimi komponentami, katerih v primerjavi z 

dizelsko znanim vozilom ni. Tako recimo odpade sklopka, rezervoarji za gorivo in 

določeni elementi hladilnega sistema. Če potegnemo črto se prirastek v teži ustavi pri 
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okoli 450 kg. Baterije ne potrebujejo nikakršnega vzdrževanja, njihova življenjska 

doba pa naj bi znašala najmanj 1000 polnjenj, kar ob normalni uporabi predstavlja 

približno 3 do 4 leta življenjske dobe. Ker zmogljiv baterijski sistem pri cenovni 

razliki, v primerjavi z dizelsko znanimi vozili, prinaša levji delež in se hkrati še 

vedno ponavljajo vprašanja o točni življenjski dobi samih baterij, pri Renaultu že 

razmišljajo, da bi baterijski sklop strankam ponudili v obliki najemniške pogodbe. 

Vsi predsodki o slabih voznih lastnostih povsem električnih znanih vozil, so daleč od 

resnice. Konstanten največji vozni navor, ki ga nudijo elektromotorji namreč poskrbi 

za izjemno prožnost in zelo dobre pospeške. Ob rekuperaciji zavorne energije pa so 

dobri tudi pojemki, kar se odraža na podaljšanji življenjski dobi zavor in posledično 

nižjih stroških vzdrževanja. Največja hitrost povsem električno gnanega Maxitya 

znaša 90 km/h a je zavoljo varčevanja z električno energijo elektronsko omejena na 

70 km/h, kar povsem zadostuje za večino prevozov znotraj mestnih središč. Za zdaj 

so izdelali manjšo količino prototipnih vozil, namenjenih preizkušanju ter iskanju 

možnosti za izboljšave. Ena od večjih strank, ki je vključena v pilotni projekt, je 

francoski pivovar Tafanel, ki električno vozilo uporablja za dostavo v središču 

Pariza. Serijska proizvodnja naj bi se začela sredi leta 2012, razlika v ceni med 

električnim in navadnim vozilom bo presegla 20 odstotkov. (Pavšer, 2012) 

 

Slika 7: Renaultov mini tovornjak Maxity 
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6.5 Avtobus Man, ki ga poganja vodik 

Od vseh alternativnih goriv je morda še najbolj sprejemljiv pogon na gorivne celice, 

kjer se kot gorivo uporablja vodik, ki se je kot prototipni pogon že izkazal v mnogih 

vozilih. Posebej je primeren za uporabo v avtobusih, saj je prav tu zelo izražena 

potreba po čistem, tihem in mirnem delovanju, prostora za vgradnjo takšnega pogona 

pa je v avtobusu dovolj. Man je že dolga leta med vodilnimi snovalci alternativnih 

pogonov. Predstavil je večletni projekt razvoja avtobusa s pogonom na gorivne 

celice, ki nedvomno veliko obeta. V osnovi gre pri takšnem pogonu za pogonski 

elektromotor, ki ga poganja električna energija.  

Man se je pri razvoju tega projekta povezal s podjetjem Ballard, ki je razvilo 

pogonski blok z 440 posameznimi gorivnimi celicami s skupno zmogljivostjo 68 

kW. Pogonski blok tehta skupno 220 kilogramov in pri nazivni obremenitvi daje 

napetost od 250 do 450 V v odvisnosti od trenutnega električnega bremena, ki ga 

predstavlja pogonski sistem Siemens z dvema trifaznima asinhronskima motorjema 

moči po 75 kW. V delujočo celoto povezuje elektromotorje in pogonski blok 

gorivnih celic elektronski mikroprocesorski regulacijski sistem, ki zagotavlja kar 

najboljšo odzivnost na pogonskih oseh, saj omogoča delovanje na skoraj polni moči 

v manj kot eni sekundi. Takšen način pogona omogoča tudi zelo mehko speljevanje 

in enakomerno vožnjo, saj elektromotor deluje v celotnem območju vrtljajev z 

visokim navorom.  

Skladiščenje vodika je postavljeno na streho avtobusa, kjer se vodik hrani v 

rezervoarjih, katerih skupna prostornina znaša 1640 litrov, kar omogoča okoli 300 

prevoženih kilometrov. Vodik je shranjen v stisnjeni obliki pri tlaku 350 barov, zato 

so rezervoarji izdelani iz izjemno odpornih in trdnih kompozitnih materialov. 

Razmeroma kratek doseg zaenkrat tudi omejuje uporabo avtobusov na gorilne celice 

izven mestnih območij. Zelo primeren pa se je izkazal za uporabo na letališčih, kjer 

je eden od Man-ovih prototipov prevozil že več kot 350.000 kilometrov brez 

kakršnih koli težav. Tudi vzdrževanja zaradi električnega pogona skoraj ni. 

Dopolnilni vir energije predstavlja energija zaviranja zaradi vztrajnosti, ki omogoča 

da pogonska elektromotorja delujeta kot generatorja vsaj toliko časa, kolikor traja 

pojemek. S to električno energijo se polnijo posebne zmogljive nikelj metalne 

hibridne baterije, ki omogočajo črpanje te energije kasneje, ko je motor v fazi 
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delovanja pogonskega stroja. Manov avtobus s pogonom na gorilne celice vozi  v 

mestu Nurnberg že od leta 2000, kjer se je kot zelo tiho in čisto vozilo izkazal kot 

najresnejša možnost za nadomestilo avtobusov z dizelskim pogonom. Težavo 

predstavlja edino oskrbovanje vozila z gorivom, saj je tekoči vodik potrebno 

skladiščiti pod visokim tlakom, prav tako pa je pretakanje in polnjenjem rezervoarjev 

varnostno zelo zahtevno opravilo. Pogon s pomočjo gorilnih celic predstavlja 

povsem čist in tih pogon, ki ni omejen z ekološkimi omejitvenimi normativi. 

(Transport, 2006). 

Tudi v Sloveniji je družba Petrol d.d., Ljubljana v mesecu maju 2010, ko je na Bledu 

potekal svetovni pokal v veslanju, pripravila demonstracijske vožnje okrog jezera z 

avtobusom na alternativni vodikov pogon. Petrol, ki je tudi soustanovitelj 

Razvojnega centra za vodikove tehnologije, se kot družbeno odgovorno podjetje, 

zaveda ekoloških učinkov uporabe vodika in ostalih alternativnih virov energije. 

Želeli so prikazati prednosti, ki jih ponuja to gorivo. Avtobusi na vodikov pogon ne 

povzročajo nikakršnih emisij v okolje, njihova vožnja pa je skorajda neslišna, saj 

pogonski del ne povzroča običajnega hrupa. (Demonstracijska vožnja, 2011) 
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7 PRIMERJAVA GORIV 

V tabeli 4 so predstavljena goriva fosilnega izvora in alternativna goriva, ki so 

primerna za uporabo v komercialnih vozilih. 

Za navedena goriva smo opisali oziroma povzeli njihovo kemijsko sestavo, oktansko 

število, izvor, energijsko vrednost na liter, agregatno stanje, tipe vozil, ki ta goriva 

uporabljajo, njihov vpliv na okolje ob zgorevanju, varnost uporabe in dostopnost 

goriv v Sloveniji. Splošna ocena je, da po navedenih kriterijih, nobeno od navedenih 

alternativnih goriv, zaenkrat posebej ne izstopa oziroma idealnega goriva prihodnosti 

trenutno še ne moremo izbrati. 

Največjo težavo tako še vedno predstavlja visoka cena goriv oziroma izdelava vozil, 

ki uporabljajo ta goriva. Uveljavitev in uporaba posameznega alternativnega goriva 

zahtevata zadosten obseg proizvodnje alternativnega goriva in/ali vozil z ustrezno 

tehnologijo ter vzpostavitev primerne distribucijske mreže alternativnega goriva.  

Strokovnjaki dolgoročno prisegajo na vodik, oziroma na pogonski sistem, ki bi 

združeval gorivno celico in elektromotor, saj vodik pri zgorevanju ne sprošča 

škodljivih emisij. Vendar pa je potrebno sistem še izpopolniti, saj poleg dragega 

postopka pridobivanja vodika, težavo predstavlja tudi varno shranjevanje vodika v 

vozilu.  

7.1 Energijska vrednost posameznih goriv 

Iz tabele 4 je razvidno, da je energijska vrednost na liter vseh alternativnih goriv 30-

80 % nižja od energijskih vrednosti konvencionalnih fosilnih goriv, razen za 

biodizel. Pri tem je potrebno omeniti, da se vrednosti za zemeljski plin in vodik 

lahko spremenijo, t.j. povišajo, če pline shranimo pod višjimi tlaki. Trenutne 

tehnologije omogočajo shranjevanje pri tlakih do 700 bar. Če pline utekočinimo pri 

kriogenih temperaturah lahko energijsko vrednost na liter še povišamo, vendar je 

takšno shranjevanje neučinkovito, saj trenutno znani materiali ne preprečujejo 

uparjevanje in difuzijo plinov skozi stene rezervoarja. Za elektriko primerne 

primerjave s tega vidika ne moremo narediti. 
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Tabela 4: Lastnosti različnih goriv 

 Bencin Diesel Biodizel  Etanol Metanol 
Zemeljski 

plin 

Utekočinjen 

naftni plin 
Vodik Elektrika 

Kemijska 

struktura 
C4 do C12 C10 do C20 

zmes 

metilnih 

estrov 

maščobnih 

kislin  

C16-C18 

CH3CH2OH CH3OH CH4 C3H8 H2 - 

Oktansko 

število 
86 do 94 8 do 15 ~25 100 100 120+ 104 130+ - 

Izvor 
surova 

nafta 

surova 

nafta 

sojino olje, 

odpadno 

jedilno olje, 

živalske 

maščobe, 

repično olje 

koruza, zrna 

ali kmetijski 

odpadki 

naravni plin, 

premog ali 

lesna 

biomasa 

podzemne 

rezerve 

stranski 

produkt 

rafiniranja 

nafte ali 

predelave 

zemeljskega 

plina 

zemeljski 

plin, 

metanol in 

drugi viri 

energije 

termo-

elektrarne, 

nuklearne 

elektrarne, 

hidro-

elektrarne, 

sončne 

elektrarne 

Energijska 

vrednost 

na liter 

30,3 MJ - 

34,8 MJ 

35,6 MJ - 

36,2 MJ 

32,6 MJ - 

33,4 MJ 
22,3 MJ 

15,6 MJ -         

18,4 MJ 

9,2 MJ - 

10,6 MJ pri 

200 bar 

23,4 MJ 
8 MJ pri 

350 bar 
- 

Agregatno 

stanje 
tekočina tekočina tekočina tekočina tekočina plin tekočina 

tekočina ali 

plin 
- 
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nadaljevanje tabele 4: Lastnosti različnih goriv 

 Bencin Diesel Biodizel Etanol Metanol 
Zemeljski 

plin 

Utekočinjen 

naftni plin 
Vodik Elektrika 

Tipi 

vozil 

vsa vozila z 

bencinskim 

motorjem 

vsa vozila 

z 

dizelskim 

motorjem 

vsa vozila z 

dizelskim 

motorjem 

brez 

predelav do 

5 % 

mešanice z 

dizelskim 

gorivom; 

predelana 

vozila z 

dizelskimi 

motorji 

lahka, srednja 

in težka 

tovorna 

vozila, 

avtobusi na 

etanol; vozila, 

ki lahko 

uporabljajo 

etanol, bencin 

ali 

kombinacijo 

obeh 

avtobusi srednja in 

težka 

tovorna 

vozila ter 

avtobusi 

lahka tovorna 

vozila, ki jih 

lahko 

poganja 

bencin ali 

propan, 

srednja in 

težka tovorna 

vozila in 

avtobusi, ki 

delujejo na 

propan 

vozila še 

niso na 

voljo za 

komercialno 

prodajo, 

znani 

prototipi; 

pričako-

vana 

prodaja 

2015 

električna 

vozila za 

krajše 

razdalje, 

električna 

kolesa, lahka 

in srednje 

težka tovorna 

vozila ter 

avtobusi 

Varnost

uporabe 

relativno 

varno 

gorivo, 

ljudem 

poznano; 

bencin ni 

bio-

razgradljiv 

razlitje 

lahko 

onesnaži 

zemljo 

in vodo 

relativno 

varno 

gorivo, 

ljudem 

poznano; 

bencin ni 

bio-

razgradljiv 

razlitje 

lahko 

onesnaži 

zemljo 

in vodo 

manj 

strupen, bolj 

bio-

razgradljiv 

kot 

konvencio-

nalna 

goriva, 

prevoz in 

shranje-

vanje isto 

kot za 

konvencion

alna goriva 

etanol lahko 

tvori 

eksplozivne 

hlape pri 

nesreči, sicer 

manj nevaren 

kot bencin pri 

nenadnih 

izlitjih 

manj 

nevaren 

kot 

bencin in 

druga 

goriva; 

hitro se 

razgradi v 

atmosferi 

in vodi in 

je manj 

vnetljiv 

srednje 

varna 

uporaba; 

rezervoarji 

pod tlakom 

so bili sicer 

zasnovani 

tako, da 

prenesejo 

visoko 

zunanjo 

temperaturo 

in tlake 

srednje varna 

uporaba; 

kriogena 

goriva 

zahtevajo 

posebno 

ravnanje in 

opremo za 

pravilno 

shranjevanje 

 

srednje 

varna 

uporaba 

uporaba 

eksploziv-

nega vodika 

v industriji 

varna, 

varnostni 

standardi za 

uporabo v 

vozilih še v 

razvoju 

varna; 

električna 

vozila 

dosegajo vse 

varnostne 

standarde 

konvencio-

nalnih vozil 
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nadaljevanje tabele 4: Lastnosti različnih goriv 

 Bencin Diesel Biodizel Etanol Metanol 
Zemeljski 

plin 

Utekočinjen 

naftni plin 
Vodik Elektrika 

Okoljski 

vplivi ob 

zgore-

vanju 

ustvarja 

škodljive 

emisije 

ustvarja 

škodljive 

emisije 

nižje 

emisije 

trdnih 

delcev ter 

manjši vpliv 

na 

segrevanje 

ozračja v 

primerjavi z 

dizelskim 

gorivom; 

višje 

emisije NOx 

(podrobno v 

pogl. 3.2) 

manjše 

emisije CO2 

ter tako 

manjši 

učinek tople 

grede 

(podrobno v 

pogl. 3.3) 

40% manjše 

onesnaže-

vanje okolja 

v primerjavi 

z navadnim 

bencinom 

(podrobno v 

pogl. 3.4) 

manj 

škodljivih 

emisij v 

primerjavi z 

nekaterimi 

konvencio-

nalnimi 

gorivi; 

emisije 

ogljiko-

vodikov so 

višje 

(podrobno v 

pogl. 3.6 in 

3.8) 

manj 

škodljivih 

emisij v 

primerjavi z 

nekaterimi 

konvencio-

nalnimi 

gorivi; 

emisije 

ogljiko-

vodikov so 

višje 

(podrobno v 

pogl. 3.7) 

ni 

škodljivih 

emisij 

(podrobno v 

pogl. 3.5) 

nične emisije 

pri delovanju 

električnih 

vozil; možni 

škodljivi 

vplivi le pri 

pridobivanju 

(podrobno v 

pogl. 3.9) 

Prodajna 

mesta v 

Sloveniji 

na vseh 

bencinskih 

servisih 

na vseh 

bencinskih 

servisih 

ni v 

ponudbi na 

bencinskih 

servisih 

ni v 

ponudbi na 

bencinskih 

servisih 

ni v 

ponudbi na 

bencinskih 

servisih 

1 polnilno 

mesto v 

Ljubljani 

na 24 

bencinskih 

servisih 

ni 

polnilnega 

mesta; 

pričakovano 

prvo mesto 

v 2012 

64 polnilnih 

mest 
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7.2 Varnost uporabe 

Uporaba večine alternativnih goriv je bolj varna kot uporaba fosilnih goriv, 

predvsem v primerih izlitja/uhajanja goriv v okolje. Izlitje večjih količin nafte v 

zemljo ali v vodo ima lahko katastrofalne posledice za okolje. S stališča uporabe v 

vozilih so nekoliko težavna goriva, ki so shranjena v rezervorjih pod določenimi 

tlaki, na primer stisnjen zemeljski plin ali vodik. Zato se pri razvoju teh vozil največ 

pozornosti posveča prav varnosti rezervoarjev in celotnega sistema za dotok goriva. 

Uporaba elektrike v vozilih je povsem varna.  

7.3 Okoljski vidik 

Okoljski vidik je tisti, kjer imajo alternativna goriva absolutno prednost pred vozili 

na fosilna goriva. Količine škodljivih izpustov so nižje ali pa jih sploh ni.  Predvsem 

so zmanjšane emisije CO2, lahko pa so malo povečane emisije NOX ali emisije 

ogljikovodikov. Okolju najprijaznejše gorivo je brez dvoma vodik. Seveda ob 

predpostavki, da je tudi njegovo pridobivanje okolju prijazno, torej s katalitsko 

elektrolizo vode. Tudi električna vozila se lahko uvrščajo med brezemisijska vozila, 

če elektriko pridobimo iz obnovljivih virov. 

7.4 Dostopnost alternativnih goriv 

Glede dostopnosti, imajo v Sloveniji še vedno bistveno prednost fosilna goriva, saj je 

mreža servisov oziroma polnilnih mest za le-ta dobro razvita. Biodizel, etanol in 

metanol v Sloveniji na bencinskih servisih niso dobavljivi. Z zemeljskim plinom 

lahko rezervoarje polnimo na enem polnilnem mestu, z utekočinjenim plinom pa na 

24 mestih. Prav tako se hitro razvija mreža polnilnih mest za električna vozila, za 

vozila na vodik pa naj bi bilo odprto prvo polnilno mesto v letu 2012. 

V Evropi je mreža polnih mest za vse alternativna goriva večinoma boljše razvita kot 

v Sloveniji. Razvijajo se tako imenovane trase polnilnih mest, ki omogočajo varno 

vožnjo na alternativno gorivo, glede na trenutne zmogljivosti (avtonomijo) vozil na 

ta goriva. 
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8 ZAKLJUČEK 

Omejene zaloge nafte in vse večje onesnaževanje okolja, ki ga povzroča promet, so 

razlog za iskanje in uvajanje alternativnih virov energije za pogon motornih vozil. 

Zakonsko sprejeti predpisi EURO standardov glede vrednosti emisij izpušnih plinov 

postavljajo vedno nižje meje dovoljenih izpustov izpušnih plinov iz motorjev 

komercialnih vozil. Za doseganje strogih standardov proizvajalci vozil  uporabljajo 

različne tehnologije. Standard EURO VI, ki naj bi začel veljati 1. januarja 2013, 

predstavlja veliko znižanje emisij v primerjavi z EURO V, dušikovih oksidov je 

lahko le še petina današnje vrednosti, trdnih delcev pa skoraj ne sme biti. 

V Sloveniji je bilo v zadnjih letih izvedenih že nekaj projektov in poskusnih testiranj 

vozil na alternativne vire energije. Pridobili smo le nekaj avtobusov na zemeljski plin 

za mestni potniški promet v Ljubljani, postavljajo se javne električne polnilnice za 

električna vozila, kar lahko omogoča boljše pogoje za uvajanje električnih vozil. 

Tako poštni uslužbenci in nekatera komunalna podjetja že imajo v svojih parkih  

vozila na električni pogon. Biodizel in bietanol se zaenkrat le dodajata k dizlu in 

bencinu in še to v manjšem obsegu kot predpisuje Uredba o pospeševanju uporabe 

biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil v Sloveniji.  

Trenutno se kot najprimernejše alternativno gorivo za pogon komercialnih vozil kaže 

biodizel, saj so za njegovo uporabo primerni skoraj vsi motorji, ki jih poganja 

dizelsko gorivo. Mešanice biogoriv z le do 5 %  biodizla ne zahtevajo sprememb na 

obstoječih pogonskih motorjih, pri višjem deležu pa so potrebne nekatere 

spremembe. Drugo alternativno gorivo, ki ima največ možnosti za uporabo v težjih 

gospodarskih vozilih je vodik, vendar bo potrebno razviti še več tehničnih rešitev za 

njegovo cenejšo in predvsem varno uporabo.  

Zaenkrat je dosežen največji napredek pri vozilih, ki z izboljšanimi tehnologijami 

izgorevanja fosilnih goriv izpolnjujejo najvišje EURO standarde, kar pomeni manjšo 

porabo goriva in manj škodljivih izpustov v ozračje. Če se ozremo po evropskih 

proizvajalcih komercialnih vozil lahko opazimo, da je še vedno največji poudarek 

dan razvoju motorjev na goriva fosilnega izvora. Proizvajalci skušajo razviti vozilo, 

ki bo najmanj onesnaževalo okolje z izpušnimi plini in ki bi imelo čim manjšo 
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porabo goriva, kar kaže, da bodo še kar nekaj let prevladovala vozila na fosilna 

goriva.  

Prehod na intenzivnejšo uporabo alternativnih goriv v cestnem transportu je 

dolgotrajen proces, predvsem pa je potrebna razširitev infrastrukture ponudnikov teh 

goriv in uvedba finančnih spodbud za uporabnike.  

Komercialna vozila so že s prehodom na ekološki standard EURO IV in EURO V 

doživela velik razvojni preskok. V primerjavi s tistimi izpred desetletja so čistejša in 

prijaznejša do okolja. Ob vsem tem je razveseljivo, da sodobna vozila v celoti večajo 

učinkovitost prevoznikov, zmanjšujejo stroške prevozov in so tako bolj 

dobičkonosna. Na splošno lahko rečemo, da je med raznovrstnimi  naprednimi 

tehnologijami potrebno izbrati tisto, ki je najbolj skladna z določeno vrsto prevozov 

oziroma dejavnostjo v kateri vozilo deluje, to je število prevoženih kilometrov, 

mestna ali izvenmestna vožnja, količina in vrsta tovora in podobno.  
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