
V Sloveniji je od leta 2019 v veljavi  nova Uredba o emisiji snovi 
v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19), ki med 
drugim določa:

 � vrste goriv, ki se smejo uporabljati v kurilnih napravah,         
 � vrednotenje emisij snovi v dimnih plinih,
 � mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav 
 � ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisij snovi v zrak. 

Ta uredba je zamenjala predhodno veljavno Uredbo, ki je poleg 
malih obsegala tudi srednje kurilne naprave. 
V članku se bomo osredotočili na male kurilne naprave, ki se 
uporabljajo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode in imajo 
glede na veljavno Uredbo vhodno toplotno moč manjšo od 1 
MW, ne glede na to, ali je uporabljeno gorivo trdno, tekoče ali 
plinasto in niso enosobne kurilne naprave. Te kurilne naprave 
spadajo tudi pod obvezen nadzor s strani dimnikarskih služb in 
je zanje predpisan vpis v aplikacijo EviDim, kamor morajo di-
mnikarske družbe posredovati evidence izvedenih dimnikarskih 

storitev. V članku bomo pregledali mejne vrednosti emisij in 
osnove preračunavanja teh vrednosti. 
Mejne vrednosti emisij so lahko izražene kot masa snovi na 
prostornino dimnih plinov pri normnih pogojih (temperatura  
0 °C (273,15 K) in tlak 1.013 hPa (mbar)) in po korekciji za 
vsebnost vodnih hlapov v mg/m3 pri računski vsebnosti kisika 
v dimnih plinih, ki znaša 3 odstotke za kurilne naprave na 
tekoča in plinasta goriva in 13 odstotkov za kurilne naprave 
na trdna goriva. Mejne vrednosti za novejše kurilne naprave 
(od vključno 2012), ki obratujejo na tekoče ali plinasto gorivo, 
pa so izražene v mg/kWh, kar pomeni kot masa snovi na 
vloženo oz. uporabljeno energijo v kWh. Pri preračunih se 
uporabijo specifični faktorji oz. vrednosti za določeno gorivo.   
Za nov tip kurilne naprave se morajo pred dajanjem na trg 
izvesti meritve emisij snovi v zrak, ki jih izvede inštitucija, 
akreditirana po standardu SIST EN ISO/IC 17025 za izvajanje teh 
meritev in mora tudi izdati ustrezno potrdilo oz. certifikat. 

Mejne vrednosti za: tekoče gorivo plinasto gorivo

Ogljikov monoksid CO
*naprave izdelane do konca 2011, starost 
največ 20 let

- 150 mg/kWh - 100 mg/kWh

*175 mg/m³ pri 3%O2 *100 mg/m3 pri 3%O2

Dušikovi oksidi NOx  (izraženi kot NO2)

*naprave izdelane do konca 2011, starost 
največ 20 let:

- 110 mg/kWh (≤ 120 kW)
- 120 mg/kWh (>120 kW in ≤ 400 kW)
- 185 mg/kWh (>400 kW)

- 60 mg/kWh (≤ 120 kW)
- 80 mg/kWh (>120 kW in ≤ 400 kW) 
- 120 mg/kWh (> 400 kW)

*250 mg/m³ pri 3%O2*
*150 mg/m³ pri 3%O2 za zemeljski plin
*200 mg/m³ pri 3%O2 za UNP

Dimno število največ 2   < 11kW , največ 1   ≥ 11kW 

Toplotne izgube z dimnimi plini

- 11 % (>11 kW in ≤25 kW) 
- 10 % (>25 kW in ≤ 50 kW) 
- 9 % (>50 kW in ≤400 kW)
- 6 % (>400 kW)

- 11 % (>11 kW in ≤25 kW) 
- 10 % (>25 kW in ≤50 kW) 
- 9 % (>50 kW in ≤400 kW)
- 6 % (> 400 kW)

Mejne vrednosti za: trdno gorivo (>4kW)

Starost kurilne naprave Nova kurilna naprava
Izdelana do 31.12. 2011- starost 

največ 20 let

Izdelana po 1. 1. 2012 - dana na 
trg do začetka veljavnosti Uredbe 
(avg.2019) - starost največ 20 let

Ogljikov monoksid CO 

(pri računski vsebnosti 13% O2)

- 500 mg/m³ - samodejno 
dodajanje goriva
- 700 mg/m³ (≤ 500kW) - ročno 
dodajanje goriva 
- 500 mg/m³ (> 500kW) - ročno 
dodajanje goriva 

- 4000 mg/m³ (≥50 kW in <150 
kW) - naravni les v vseh oblikah/lesni 
ostanki/ lesni briketi/peleti
-2000 mg/m³ (≥150 kW in <500 
kW) - naravni les v vseh oblikah/lesni 
ostanki/ lesni briketi/peleti
- 1000 mg/m³ ( ≥500 kW) - naravni 
les v vseh oblikah/lesni ostanki/ lesni 
briketi/peleti

- 1000 mg/m³ (≥4 kW in <500 
kW) - naravni les v vseh oblikah/lesni 
ostanki
- 800 mg/m³ (≥4 kW in < 500 kW) – 
lesni briketi/peleti iz biomase 
- 500 mg/m³ ( ≥500 kW) - naravni les 
v vseh oblikah/lesni ostanki/ lesni 
briketi/peleti

Skupni prah

- 40 mg/m³ - samodejno 
dodajanje goriva
- 60 mg/m³ - ročno dodajanje 
goriva

- 150 mg/m³ naravni les v vseh 
oblikah/lesni ostanki/lesni briketi/
peleti

- 100 mg/m³ (≥ 4 kW) - naravni les v 
vseh oblikah/lesni ostanki
- 60 mg/m³ (≥ 4 kW) – lesni briketi/ 
peleti iz biomase

Črnina dimnih plinov 1
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Pri kotlih na trdna goriva je skladno z Uredbo o emisiji 
snovi v zrak iz malih kurilnih naprav potrebno upoštevati 
tudi Uredbo 2015/1189/EU. V kurilnih napravah smemo 
uporabljati samo  dovoljena goriva! 
Analizatorji dimnih plinov merijo vrednosti CO in NO v enoti ppm 
(parts per milion) – 1ppm = 0,0001%. Vse nadaljnje izračune 
opravljajo analizatorji avtomatsko in skladno z zakonodajo – 
postopek izračuna bomo informativno pogledali v nadaljevanju.
Pretvorba iz enote ppm v poteka po enačbi:

kjer je X  - merjena koncentracija plina (npr. CO ali NO), p - zračni 
tlak, M - molska masa merjenega plina, R -  plinska konstanta 
(8,3145) in T - temperatura. Pretvorba se opravi pri normnih 
pogojih. Če kot primer vzamemo pretvorbo za ogljikov 
monoksid, ki ima molsko maso M = 28 g/mol in v zgornjo enačbo 
vstavimo omenjene vrednosti se celotna enačba poenostavi v:

Dodatno nam Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih 
kurilnih naprav narekuje, da je v določenih primerih potrebno 
izmerjene vrednosti v mg/m³ preračunati na predpisano 
vsebnost kisika v dimnih plinih. Ta preračun se npr. za CO izvede 
po enačbi:

kjer je O
2,max

 - koncentracija kisika v svežem zraku (20,96 %), O
2,ref

 
- računska vsebnost kisika (3 ali 13 %) in O

2
 - dejanska izmerjena 

vrednost kisika.
Še zadnja v vrsti pretvorb je pretvorba iz mg/m3 v mg/kWh. V 
tem primeru ta ni odvisna samo od merjenega dimnega plina, 
temveč tudi od uporabljenega goriva.

Kjer je λ – faktor lambda (presežek zraka), VAG – volumen dimnih 
plinov, ki nastane pri zgorevanju 1 enote goriva in H – energija, ki 
se sprosti pri zgorevanju 1 enote goriva.
Poleg opisanega pa analizatorji tudi avtomatsko prikažejo izgube 
z dimnimi plini (%),  presežek zraka λ in vsebnost CO2(%).
Ročno pretvarjanje med enotami bi bil torej za uporabnika 
precej zahteven in predvsem dolgotrajen postopek. Zato, kot 
že omenjeno, vsi analizatorji dimnih plinov MRU te pretvorbe in 
preračune opravijo avtomatsko. Poleg tega pa omogočajo tudi 
prosto nastavljanje različnih merilnih programov – na primer 
program za trdna goriva, program za novejše kurilne naprave, 
program za starejše kurilne naprave... Znotraj posameznih 
programov si lahko uporabnik nastavi več parametrov: želena 
oblika prikaza na ekranu / izpiska na tiskalniku, uporabljene 
enote, referenčno vsebnost kisika, zaščitno mejo izklopa CO 
senzorja, izbor goriv… 

Za več informacij obiščite našo spletno stran: www.mru.si. Za 
vas smo pripravili tudi spletni kalkulator za pomoč pri pretvorbi 
med različnimi enotami. Najdete ga na naslovu:  
kalkulator.mru.si

Jan Vrhovec, dipl.inž.el.
MRU d.o.o., Ljubljana
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