
Onesnaženost zraka z dimnimi plini iz malih kurilnih na-
prav je v Sloveniji žal še vedno pereč problem. V tokra-
tnem članku bomo govorili o malih kurilnih napravah za 
centralno ogrevanje in pripravo sanitarne vode na  
trdna goriva. 
Pri onesnaževanju prevladujejo tehnično zastarele napra-
ve na trdna goriva brez ustreznega zalogovnika toplote, 
ki jih je žal še vedno zelo veliko v uporabi. Ocenjujemo, da 
je starih in posledično neučinkovitih malih kurilnih naprav 
na trdna goriva danes pri nas v uporabi približno vsaj še 
150.000 in iz teh kurilnih naprav lahko pričakujemo tudi 
več desetkratna preseganja veljavnih mejnih vrednosti 
emisij. To so običajno stari kotli brez regulacije z zasnovo 
kurišča na principu zgornjega odgorevanja in pa emi-
sijsko neugodnega pregorevanja (od spodaj) in ročnim 
zalaganjem. 

Pri takšnih kotlih bi bilo najprimerneje kuriti na način zgor-
njega odgorevanja, kar pa v praksi pomeni, da bi ob kon-
cu gorenja nekako odstranili žerjavico, naložili nova drva 
in z žerjavico zakurili vrhnja drva, vendar se ta postopek v 
praksi zaradi nepraktičnosti skoraj ne uporablja. Običajno 
uporabnik naloži nova drva na obstoječo žerjavico in tako 
kotel dobi lastnosti kurišča na pregorevanje. Posledica so 
povišane emisije. Velikokrat predstavlja problem prevelika 
količina naloženih drv naenkrat – namesto zgorevanja se 
ogenj duši in dimljenje je enormno. Dejstvo je, da konstan-
tno nalaganje drv v majhnih količinah zagotavlja nepri-
merno boljše pogoje gorenja. Problem pa je neprestano 
bolj ali manj pogosto nalaganje.
Kurišča s pregorevanjem / odgorevanjem so namreč v 

osnovi bila zasnovana za enostavne enosobne kuril-
ne naprave, pri katerih vedno dolagamo drva v majhnih 
količinah.
Delovanje zastarelih kurilnih naprav je torej pretežno odvi-
sno od znanja in osveščenosti uporabnika in seveda upo-
rabe polen  primerne suhosti. Zato je ustrezno informi-
ranje uporabnika ob izvedbi meritev izrednega pomena. 
Dovod zraka je namreč odvisen samo od vleka dimnika, ki 
je spremenljiv in pa največkrat odvisen od enostavnega 
regulatorja dovoda zraka, ki le tega ob doseženi tempera-
turi kotlovske vode enostavno zapre. Če se takrat v kurišču 
nahaja prevelika količina goriva, neizbežno pride do ne-
popolnega zgorevanja in dimljenja. To povzroča ogromno 
škodljivih emisij v zrak, dimne oblake nad našimi kraji in pa 
tudi katranske obloge v kurišču in dimniku. Posledica so 
tudi dimniški požari. Obvezna »oprema« takšnih kotlov so 
hranilniki toplote, ki omilijo ta problem, saj kurilna naprava 
neprimerno več časa deluje z maksimalno možno močjo. 
Zastareli kotli brez zalogovnika so že v osnovi neustrezni.  
Pravo nasprotje pa so sodobno zasnovane kurilne naprave, 
ki uporabljajo različne vrste trdnih goriv: sekance, pelete in 
polena. Proces zgorevanja je običajno nadzorovan preko 
elektronike, ki regulira dovod zraka (ventilator) na osnovi 
nastavitev in sprotno pridobljenih informacij s strani vgra-
jenih senzorjev: temperatura, tlak/podtlak in kisik v dimnih 
plinih. Dovod zraka je reguliran z natančnimi algoritmi in 
po posameznih conah zgorevanja. Posledično so emisije 
ob pravilnih nastavitvah v zakonsko zahtevanih okvirih. 
Torej je les vsekakor ekološko sprejemljivo gorivo, le skuriti 
ga je potrebno pravilno.
Meritve emisij dimnih plinov so nujne ob zagonu kurilne 
naprave in ob vzdrževalnih oz. servisnih posegih. Izvede 
jih ustrezna pooblaščena servisna služba, ki prav tako o 
tem stranki pusti ustrezen zapis.
Dimnikar izvede meritve zaradi preverjanja kakovosti zgo-
revanja in ugotavljanja morebitnega preseganja predpi-
sanih mejnih vrednosti emisij snovi v zrak z dimnimi plini. 
Meritve so lahko prve, občasne ali izredne. Pri tem dimni-
kar izda ustrezno poročilo in uporabnika seznani z rezulta-
ti meritev. 
Parametri preko katerih lahko enostavno ugotovimo  kva-
liteto zgorevanja so skupni prah, ogljikov oksid (CO) in pa 
vsebnost kisika (O2). Običajno že preseganje CO hitro na-
kaže morebitne pomanjkljivosti vgradnje ali delovanja 
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naprav. Po veljavni »Uredbi o pregledih, čiščenju in meri-
tvah na malih kurilnih napravah« merimo na malih kurilnih 
napravah naslednje: 

 � črnino dimnih plinov,
 � vsebnost ogljikovega oksida (CO),
 � toplotne izgube z dimnimi plini (%),
 � vsebnost kisika (O2),
 � podtlak, tlačna razlika (Pa),
 � temperaturo zgorevalnega zraka (°C),
 � temperaturo dimnih plinov (°C) ,
 � vsebnost vode v gorivu°(%).

V nadaljevanju se bomo osredotočili na čimbolj enostav-
no in učinkovito izvedbo meritve/izračuna  parametrov: 
vsebnost ogljikovega oksida, vsebnost kisika, temperature 
dimnih plinov in zgorevalnega zraka, toplotnih izgub z di-
mnimi plini in podtlaka oz. vleka. Več najdete tudi v našem 
članku iz septembra 2020: »Meritve emisij z dimnimi plini – 
kurilne naprave na trdna goriva«.
Pri sodobnih kotlih z avtomatskim dodajanjem goriva in 
vgrajenim regulacijskim sistemom zgorevanja običajno 
pred meritvijo vzpostavimo normalne pogoje obratova-
nja kotla (ustrezna delovna temperatura, ustrezen odvzem 
toplote) in pričnemo z direktno meritvijo, ki traja 15 mi-
nut. Nekateri sodobni kotli tudi razpolagajo s posebno tip-
ko »dimnikar«, kot jo poznamo iz plinskih kotlov. Pri tem 
kotel sam vzpostavi ustrezno delovanje in vklopi črpalke. 
Upoštevamo navodila proizvajalca in na analizatorju izbe-
remo ustrezno gorivo, vstavimo sondo analizatorja v me-
rilno odprtino in merimo 15 min z vključeno funkcijo pov-
prečenja izmerjenih vrednosti. 
Opozorila: 
- pri meritvah na trdna goriva prihaja lahko do hitrih spre-
memb koncentracije CO - le ta v fazi dodajanja goriva in 
vžiga precej naraste, kar ima lahko za posledico škodljive 
preobremenitve merilne celice za CO!
- priporočena je uporaba dodatnega filtrirnega seta za za-
ščito merilnika (silikagel, aktivno oglje, purafil) 
- potrebno je paziti na pravilno nastavitev oz. izbiro enote 
za CO in sicer mg/m³ pri računski vsebnosti kisika 13%

Povprečenje v trajanju 15 min uporabljamo zato, ker je  
zgorevalni proces pri trdnih gorivih v nasprotju s plinasti-
mi/tekočimi gorivi precej neenakomeren. Na zgornji sliki je 
kot primer prikazano spreminjanje O2 in CO med 15 minu-
tno meritvijo.
Nekoliko bolj pa se zaplete pri prej opisanih starih in teh-
nično zastarelih kurilnih napravah z ročnim zalaganjem. Pri 
takšnih napravah poskušamo vzpostaviti kar najbolj »stan-
dardne« pogoje delovanja pod katerimi nato opravimo 
meritev. Vsekakor takšne meritve zahtevajo več priprav, saj 
gumba »dimnikar« in drugih avtomatskih nastavitev te na-
prave nimajo. Nihanja O2 in CO prikazana v zgornjem grafu 
so še neprimerno bolj izrazita.
Najprej bomo pogledali, kaj lahko uporabnik sam stori za 
optimalno pripravo na meritev:
- potreben je dogovor glede točnega termina za izvedbo 
meritve
- priporoča se, da se dan ali dva pred meritvijo kurilna na-
prava, dimniški priključek in dimnik očistijo
- uporabnik pripravi tudi tovarniška navodila za uporabo 
kurilne naprave, če so ta na voljo
- pripravi ustrezno količino dovolj suhega in dimenzijsko 
ustreznega goriva (polena - bukev)
- uporabnik predhodno zakuri kurilno napravo in neposre-
dno pred meritvijo poskrbi za ustrezno temperaturo ko-
tlovske vode (60… 80°C), v kotlu naj ostane do ca. 15 cm 
posteljice iz žerjavice – kotla se nato ne zalaga z dodatnim 
z gorivom 
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- poskrbeti je potrebno tudi za ustrezen odvzem toplote v 
hranilnik toplote oz. radiatorje  
Navedene priprave olajšajo in skrajšajo samo izvajanje 
meritve.
Izvedba meritve:
- izvajalec mora poznati posebnosti in opozorila proizvajal-
ca merilnika za podaljšan cikel meritve in za merilnik bolj 
obremenilno merjenje na trdnih gorivih
- preverimo vsebnost vode v gorivu (glej članek »Meritev 
vlage v biomasnih gorivih« - december 2020 )
- na pripravljeno žerjavico dodamo gorivo (polena) v količi-
ni ki ustreza enkratnemu polnjenju kurilne naprave glede 
na priporočila proizvajalca 
- način gorenja (pregorevanje, spodnje ali zgornje odgore-
vanje) je odvisen od tipa kotla. Pri tem pazimo, da žerjavica 
ne ovira prostega dotoka zraka in jo po potrebi pogrebe-
mo na kup.
- ustrezno odpremo dovod(e) zgorevalnega zraka
- program za meritev emisij startamo najmanj pet minut 
zatem, ko je kurišče založeno z gorivom v količini, za kate-
ro proizvajalec (po EN 303-5) zagotavlja nazivno toplotno 
moč male kurilne naprave za 2h. Starejše kurilne naprave 
brez hranilnika toplote običajno merimo pri delni moči. 
- meritev traja 15 minut in za posamezno meritev merilnik 
izračuna 15-minutno povprečno vrednost CO in O2
- dodaten podatek, ki nam pove, ali je proces zgorevanja 
dobro vzpostavljen je ta, da imamo v dimnih plinih vedno 

manj kot 16 % O2 oziroma več kot 4 % CO2. V nasprotnem 
primeru proces zgorevanja ne poteka v zadostni meri.
- po meritvi protokoliramo vse zahtevane parametre 
vključno s temperaturo kotla med meritvijo.
Že prej smo omenili, da so lahko meritve obremenjujoče 
za sam analizator in senzoriko. Problem je v možnem hi-
trem povečanju koncentracij tako prahu kot CO. Vrednosti 
na merilniku je potrebno med meritvijo zato stalno 
spremljati.
Temu problemu se lahko izognemo tako, da vzorca dimnih 
plinov ne črpamo direktno z merilnikom, ampak se poslu-
žimo zbiralne vreče (10l) in s tem zaščitimo analizator pred 
direktnim vplivom. Vrečo polnimo s pomočjo posebne av-
tomatske črpalke tip SP1 v trajanju 15 minut. 
Tako zberemo v vreči praktično njihovo 15 minutno pov-
prečje. Po končanem zbiranju odklopimo črpalko in pri-
klopimo na vrečo merilnik ter analiziramo vsebino - s tem 
smo se izognili prekomernim obremenitvam merilnika. 
Analizo vsebine vreče opravimo v ca. 3 minutah in dobimo 
povprečje za O2 in CO. Temperaturo dimnih plinov in zra-
ka ter vlek izmerimo posebej in si rezultat zabeležimo. Za 
izračun izkoristka pa se enostavno uporabi naš spletni kal-
kulator https://kalkulator.mru.si/, ki ob vnosu obeh tempe-
ratur (plin, zgorevalni zrak) in vnosu izmerjene vrednosti 
O2 avtomatsko izračuna izgube z dimnimi plini. Po opra-
vljeni meritvi na črpalki SP1 obrnete način priključitve cevi 
in v obratni smeri izčrpate vzorec iz vreče. Tako je vreča 
spet pripravljena na naslednjo meritev.     
V članku smo spoznali, da so opisane meritve bolj zahtev-
ne in zamudne kot pri olju/plinu in zahtevajo poznava-
nje vseh postopkov izvajanja. V članku omenjeni postopki 
so samo okvirno podani, podrobna navodila pa najdete v 
smernicah VDI4207 del 2. 

Zvone Vrhovec
MRU d.o.o. 
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