PRIROČNIK
MOŽNOST DECENTRALIZIRANE PROIZVODNJE OLJA IZ OLJNE OGRŠČICE
ZA ENERGETSKE NAMENE NA KMETIJAH

Ljubljana, april 2010

Avtor priročnika: dr. Viktor Jejčič, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko
Slika na naslovnici: dvofazna mehanska ekstrakcija olja v mikro oljarni, Laboratorij za kmetijsko
strojništvo, Jable

KAZALO VSEBINE:
1. Uvod ................................................................................................................................................... 1
2. Preskrba s tekočimi gorivi v Sloveniji .................................................................................................. 1
2.1 Tekoča mineralna goriva ............................................................................................................... 1
2.2 Biogoriva ....................................................................................................................................... 1
3. Potencial v EU za proizvodnjo oljne ogrščice...................................................................................... 2
4. Potencial v Sloveniji za proizvodnjo oljne ogrščice ............................................................................. 2
4.1. Pomen oljne ogrščice ................................................................................................................... 2
4.2 Pridelava oljne ogrščice v prihodnosti .......................................................................................... 2
5. Prihodnost rastlinskih olj ...................................................................................................................... 3
6. Decentralizirana proizvodnja rastlinskega olja .................................................................................... 3
6.1. Pomen decentralizirane proizvodnje olja za energetske namene za izpolnjevanje mednarodnih
in EU obveznosti: ................................................................................................................................ 4
6.2. Usklajenost decentralizirane proizvodnje olja za energetske namene z nacionalnimi cilji: ........ 4
6.3. Usklajenost decentralizirane proizvodnje olja za energetske namene z nacionalnimi cilji
energetske politike: ............................................................................................................................. 4
7. Stranski produkt proizvodnje olja ........................................................................................................ 5
8. Kakovost rastlinskega olja ................................................................................................................... 5
9. Pogon dizelskih motorjev..................................................................................................................... 6
10. Pogon drugih motorjev in naprav ...................................................................................................... 6
11. Tehnologija proizvodnje surovega olja .............................................................................................. 7
11.1. Stiskanje različnih oljnic ............................................................................................................. 7
11.2. Decentralizirana proizvodnja olja ............................................................................................... 7
11.3. Čiščenje olja ............................................................................................................................... 9

1. Uvod
Slovenija se je s podpisom Kjotskega protokola namenila do obdobja 2008-2012 zmanjšati izpuste
toplogrednih plinov za 8 % (glede na stanje leta 1986).
Ogljikov dioksid, ki nastane pri izgorevanju biomase, ne prispeva k toplogredni obremenitvi podnebja,
saj gre za ogljik, ki so ga rastline zajele iz zraka. Biomasa, ki nastaja v kmetijstvu se uporablja, kot vir
človeške ali živalske hrane, za predelavo v surovine, izdelke ali goriva del pa se v obliki odpadkov
neposredno vrača v tla. Poleg trdnih in plinskih produktov biomase obstajajo tudi tekoča goriva iz
biomase ali biogoriva. Biogoriva se lahko uporabljajo, kot nadomestek ali dodatek gorivom naftnega
izvora za uporabo v transportu in izven transporta. Od tekočih goriv iz biomase so najpomembnejša
biogoriva: bioetanol, biometanol, rastlinsko olje ter biodiesel.

2. Preskrba s tekočimi gorivi v Sloveniji
2.1 Tekoča mineralna goriva
Naraščanje cen mineralnih goriv in problematičnost preskrbe z njimi zaradi nestabilnih političnih
razmer na območjih, kjer so največje svetovne zaloge nafte, postaja globalni problem. Problemi z
oskrbo z mineralnimi gorivi bodi v prihodnosti še večji zaradi zmanjševanja zalog nafte in povečanega
globalnega povpraševanja po energentih. V primeru večjih političnih kriz, terorističnih napadov,
lokalnih vojn itn. na območjih, kjer so največje svetovne zaloge nafte, pa lahko pride tudi do popolne
prekinitve dobave goriv. Energetsko odvisnost in ranljivost Slovenije, ki se danes v celoti oskrbuje s
tekočimi mineralnimi gorivi na svetovnem trgu, je potrebno zmanjšati. Zmanjšamo jo lahko tako, da
izkoristimo lastne vire na področju pridelave in predelave domačih surovin z decentralizirano
proizvodnjo biogoriv iz oljnic.

2.2 Biogoriva
S spremembo zakona o trošarinah decembra 2003 so bila biogoriva kot pogonska goriva opredeljena
kot trošarinski izdelki s trošarinsko stopnjo 0 %. Naslednji korak pri spodbujanju rabe biogoriv je bil
storjen s prenosom Direktive EU o promociji rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za promet, ki
članice spodbuja k povečanju deleža biogoriv v skupni porabi goriv za transport na 5,75 % do konca
leta 2010, v slovenski pravni red. To je bilo narejeno s Pravilnikom o vsebnosti biogoriv v gorivih za
pogon motornih vozil (Ur.l. RS, št. 108/2005. V pravilniku je določena minimalna letna povprečna
vsebnost biogoriv v vseh gorivih, ki so dana na območju Republike Slovenije v promet za pogon
motornih vozil, in sicer leta 2009 najmanj 4% in 2010 najmanj 5%. Zagotavljanje minimalnih vsebnosti
biogoriv je obveznost distributerjev motornih goriv.
Sedanji cilj Slovenije opredeljuje uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v
prometu (Ur. l. št. 103/2007), ki določa delež letne količine biogoriv, dane na trg za pogon motornih
vozil; cilj se povečuje po 1 odstotno točko na leto do leta 2010 in po tem do leta 2015 za 0,5 odstotne
točke letno, ko je ciljna vrednost 7,5 %. Izvedba ne sledi ciljem iz uredbe, saj je bil leta 2007 zastavljen
cilj realiziran le 41 % oz. za 1,1 odstotne točke manj od cilja za leto 2007.
Za dosego 10-odstotnega deleža leta 2020 v okviru podnebno-energetskega paketa bo tudi po letu
2010 nujna dinamika povečanja deleža za najmanj 1 odstotno točko na leto. Nova Direktiva o
spodbujanju OVE predvideva, da bi ciljni delež lahko dosegli tudi z električnimi pogoni, ki izrabljajo
električno energijo, pridobljeno iz OVE. Povečanje deleža biogoriv se spodbuja z oprostitvijo
trošarinske dajatve, po drugi strani pa se z neposrednimi plačili za proizvajalce spodbuja pridelava
poljščin za biogoriva.
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3. Potencial v EU za proizvodnjo oljne ogrščice
Oljna ogrščica je zelo pomembna kmetijska kultura za Evropo. V EU 25 so največji proizvajalci
semena oljne ogrščice: Nemčija, Francija, Velika Britanija in Poljska. Sledijo ostale države z manjšimi
pridelovalnimi površinami. V Nemčiji, ki je vodilna v Evropi in svetu po proizvodnji oljne ogrščice je z
njo posejano 12 % vseh obdelanih površin. V Evropi obstaja izredno visoko povpraševanje po
rastlinskih oljih za prehrambene, farmacevtske, energetske itn. namene. Poraba rastlinskih olj je v letih
2005/2006 znašala 17,5 mil. ton po naglem porastu v primerjavi z letom 2004. Od tega je 5,3 mil ton
predstavljalo olje iz oljne ogrščice. Največje povpraševanje prihaja iz ne prehrambenega sektorja od
obdobja, ko je Evropa inicirala smernice za podporo biogenih goriv (poseben poudarek na biodieselu).
Olje iz oljne ogrščice za prehrambene namene vsebuje visoko kakovostne maščobne kisline, ki so
znane v prehrambeni industriji in dobro sprejete s strani uporabnikov. Proizvodi iz olja iz oljne ogrščice
se pogosto uporabljajo v različnih zdravilnih dietah in pripadajo v skupino izdelkov z največjim
porastom prodaje na prehrambenem področju v Evropi v zadnjih letih.

4. Potencial v Sloveniji za proizvodnjo oljne ogrščice
4.1. Pomen oljne ogrščice
Uvedba pridelave oljne ogrščice v večjem obsegu ima velik pomen z vidika trajnega ohranjanja
rodovitnosti tal in za uravnoteženje močno sicer močno zoženega vrstenja poljščin. Oljna ogrščica se
odlično vključuje v kolobar, preko zime varuje zemljišča pred erozijo in je zelo dober predposevek za strna
žita, krmne rastline in stročnice. Oljna ogrščica ima zelo pozitiven vpliv na tla, ker v obdelovalnem sloju
formira gosto razvejan koreninski sistem, z njegovim razkrajanjem pa nastane precej humusa in zato jo je
potrebno v čim večji meri vključevati v kolobar. Pogoji za pridelovanje oljne ogrščice pri nas so dobri, s
tem pa tudi možnosti za doseganje dobrih pridelkov (klima, tla, kolobar). Uvajanje tretje kulture (razen
pšenice in koruze) bi omogočilo dodaten vir prihodkov proizvajalcem, boljšo izkoriščenost kmetijske
mehanizacije in dodatne pedološke prednosti. Z uvajanjem oljne ogrščice v pridelavo bi zagotovili dodaten
prihodek kmetov, izboljšali izkoriščanje kmetijskih zemljišč, preprečili zaraščanje zemljišč in z boljšim
izkoristkom mehanizacije povečali rentabilnost kmetijske proizvodnje. Na gospodarnost pridelave oljne
ogrščice namenjene za proizvodnjo goriva, pomembno vpliva tudi prodaja in uporaba oljnih pogač, ki so
stranski produkt stiskanja in predstavljajo beljakovinsko močno krmilo. Biodizelsko gorivo je tudi za
kmetijstvo izredno zanimivo, ker omogoča samooskrbo z lastnim virom energije za pogon traktorjev,
samovoznih in drugih strojev, ki se uporabljajo v procesu kmetijske pridelave. S proizvodnjo domačega
biodizelskega goriva bi se odprla možnost odpiranja novih delovnih mest v kmetijstvu in predelovalni
industriji. Uporaba biodizla pa bi v nekaterih primerih morala biti obvezujoča (uporaba kmetijske
mehanizacije na tleh, ki se nahajajo na vodovarstvenih območjih, območja kmetovanja na kraškem
terenu, ogrevanje različnih gospodarskih objektov na ekološko usmerjenih kmetijah, dosuševanje
ekološko pridelanih pridelkov itn.). Nadomeščanje dela fosilnih goriv v kmetijstvu z biodizelskim gorivom iz
domače surovine bi omogočilo da del zaslužka, ki se odliva v države proizvajalke nafte ostane v državi
oziroma v samem kmetijstvu.

4.2 Pridelava oljne ogrščice v prihodnosti
Ogrščica ima zelo dobro razvit koreninski sistem in veliko predposevno vrednost za druge kmetijske
rastline. Ker je ogrščica prezimna rastlina, pomembno prispeva k zmanjšanju onesnaževanja
podtalnice z nitrati, saj v kritičnem zimskem obdobju veže velike količine dušika. V trenutni setveni
sestavi v Sloveniji imamo prek 40 % koruze, poleg tega pa še več kot 30 % pravih žit. Primerjava z
drugimi evropskimi državami kaže, da imamo v tem pogledu najbolj neugoden kolobar v Evropi. Z
vidika kolobarja bi bilo smiselno pridelovanje ogrščice s 4.442 ha (podatki za leto 2008, vir: SURS,
podatki se nanašajo samo na pridelovalce, ki so deležni subvencij v kmetijstvu) povečati na 10 15.000 ha.
Ocenjujemo, da bi lahko v okviru realnega obsega pridelovanja ogrščice 15.000 ha (v tej številki so
zajeta tudi tla kontaminirana s težkimi kovinami) letno pridobili približno 15.000 t ogrščičnega olja
oziroma (po kemični predelavi biodizel) in približno 30.000 t ogrščičnih pogač. Razpršena pridelava
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oljne ogrščice in posledično proizvodnja biodiesela ima tudi številne ugodne stranske učinke kot so:
izboljšanje kolobarja, manjše onesnaženje voda z nitrati zaradi zimske ozelenitve, manjša ranljivost
kmetijstva zaradi poletnih suš, manjša nevarnost onesnaženja voda zaradi razlitij mineralnih goriv v
naravnem okolju, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, manjša onesnaženja z žveplovim
dioksidom, nezgorelimi ogljikovodiki, ogljikovim monoksidom, z drobnimi prašnimi delci in s sajami.

5. Prihodnost rastlinskih olj
Rezultati raziskav opravljeni v Nemčiji (UFOP 2009) kažejo konstantni razvoj na svetovnem nivoju na
področju proizvodnje rastlinskega olja. Poudarek v prihodnosti bo na povečanih potrebah za človeško
prehrano, vire surovin za biogoriva oziroma bioenergijo ter v uporabi za živalsko prehrano (stranski
produkt stiskanja semena). Oljna ogrščica kot pomembna oljarica bo predstavljala naraščajoč faktor
ekonomske pomembnosti v Evropskem kmetijstvu. Njena pomembnost oziroma pomembnost
produktov, ki nastanejo iz olje ogrščice bo v prehrambeni in energetski industriji ter drugje (npr. za
proizvodnjo maziv za uporabo na vodovarstvenih območjih).
V zadnjem obdobju poleg biodizelskega goriva za pogon dieselskih motorjev različnih vozil in delovnih
strojev na vse večjemu pomenu dobiva tudi rastlinsko olje, ki se lahko v nerafinirani ali rafinirani obliki
uporablja za pogon predelanih dizelskih motorjev. Energetska uporaba rastlinskega olja v motorjih
(dieselski motorji na delovnih strojih, traktorjih, tovornjakih, komunalnih vozilih, kogeneratorske enote
za proizvodnjo električne in toplotne energije itn.) je aktualna opcija za sedanja fosilna goriva
(mineralno dizelsko gorivo). Rastlinsko olje, kot energent postaja vse bolj zanimivo zaradi nenehnega
naraščanja cen fosilnih goriv in okoljevarstvenih problemov s katerimi se srečuje človeštvo. Zelo
pomembno je, da je rastlinsko olje iz oljnic že dosegljivo v praktično celi Evropi. Severni deli Evrope so
primernejši za pridelavo oljne ogrščice, južni deli Evrope pa za pridelavo sončnice, soje itn., V drugih
delih sveta se še uporablja palmovo olje, olje iz jatrope itn. Na svetu obstaja večje število rastlin iz
katerih se že ali lahko proizvajajo rastlinska olja. Rastlinska olja predstavljajo obliko uskladiščene
sončne energije s pomočjo naravnih procesov, ki se odvijajo v sami rastlini.
Olje za omenjeno uporabo se da proizvajati z mehanskim procesom ekstrakcije - stiskanja ali pa z
industrijsko ekstrakcijo s topili. Proces proizvodnje olja s stiskanjem ne potrebuje zahtevnih strojev v
primerjavi z industrijskim procesom proizvodnje olja z ekstrakcijo s topili. Pomembna lastnost
mehanskega procesa stiskanja je da potrebuje nizke vložke energije in ne potrebuje uporabo kemikalij
za ekstrakcijo (ekološko sporno). Stroji za mehansko stiskanje olja lahko delujejo kontinuirano in ne
potrebujejo nobene posebne skrbi pri delovanju.

6. Decentralizirana proizvodnja rastlinskega olja
Ogrščično olje in biodizel sta obnovljiva vira energije. Pri njuni uporabi je bilanca sproščenih
toplogrednih plinov izravnana, saj se ogljikov dioksid, ki nastane pri gorenju, med rastjo ogrščice s
pomočjo fotosinteze ponovno vgradi v biomaso (zaprti krog CO2). Decentralizirana proizvodnja olja je
energijsko ugodnejša od industrijske (približno 80 kWh na tono predelanega semena, kar je šest krat
manj, kot pri industrijski proizvodnji s pomočjo topil). Ogrščično olje in biodiesel sta biorazgradljiva in
primerna za uporabo v naravnem okolju in na vodovarstvenih območjih. Za slovenske razmere bo v
prihodnosti
zanimiva decentralizirana proizvodnja olja iz oljne ogrščice saj lahko pridobivamo
kakovostno olje, ki je surovina za biodizel in oljno pogačo, ki je zanimiva kot visokovredno
beljakovinsko krmilo. Decentralizirana proizvodnja lahko poteka tudi na kmetijah, ki so razpršene po
celotni državi, ker majhne proizvodne enote lahko ekonomsko in okolju prijazno obratujejo zaradi
enostavne in cenene tehnične opreme in enostavnega delovnega procesa, ki je povezan z nizko
porabo energije.
Vzpodbujanje pridelave oljne ogrščice za biodizel v slovenskem kmetijskem
prostoru v prihodnosti bo omogočilo tudi spodbudo razvoja decentraliziranih proizvodnih enot za
stiskanje olja.
Dodatna spodbuda za proizvodnjo rastlinskega olja je da je proizvodnja biodiesela iz oljnic najbolj
enostavna od vseh produkcijskih verig za biogoriva poleg tega so tudi stroški procesiranja najnižji v
primerjavi z drugimi biogorivi. Sedaj je v svetovnem merilu 80 % biodiesela narejeno iz oljne ogrščice,
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13 % iz sončnic, ostanek pa iz ostalih rastlinskih olj. Proizvodnja rastlinskih olj, ki predstavljajo
osnovno surovino za proizvodnjo biodizla danes poteka na osnovi ekstrakcije olj s pomočjo
mehanskega stiskanja semen ali s pomočjo topil. Proces ekstrakcije je odvisen od količine olja v
semenu (za semena z nizko vsebnostjo olja je primerna samo ekstrakcija s pomočjo topil).
Mehansko stiskanje semena se opravlja z mehanskimi kontinuiranimi stiskalnicami vijačnega tipa v
eno ali dvofaznem procesu. Stiskanje s predgretjem omogoča odstranitev 95 % olja iz semena brez
predgretja pa je ta količina nekoliko nižja. Ekstrakcija s pomočjo topil je še bolj učinkovita saj omogoča
odstraniti tudi do 99 % olja iz semena. Oljna pogača, ki ostane po ekstrakciji s topili pa je zaradi
prisotnosti organskih topil manj primerna za živalsko krmo od oljne pogače, ki nastane pri mehanskem
procesu stiskanja.

6.1. Pomen decentralizirane proizvodnje olja za energetske namene za izpolnjevanje
mednarodnih in EU obveznosti:
−

−

Kjotski protokol - do leta 2012 bi morala Slovenija glede na izhodiščno leto 1986 izpuste
toplogrednih plinov zmanjšati za 8 %. Z izpolnjevanjem obveznosti zamujamo in k temu veliko
prispeva zelo veliko povečanje rabe fosilnih goriv v prometu.
Directive 2003/30/EC of The European Parliament and of The Council of May 2003 on the
promotion of the use of biofuels or other renewable fuels - na podlagi direktive naj bi do leta
2010, 5,75 % skupne porabe bencina in plinskega olja v prometu zamenjali z obnovljivimi viri.
Navedeni cilj je vključen v Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012.

6.2. Usklajenost decentralizirane proizvodnje olja za energetske namene
nacionalnimi cilji:
−

−
−
−
−
−

z

Do leta 2012 je cilj v Sloveniji 12 odstotni delež biogoriv, cilj bo Slovenija deloma izpolnila z
uvozom goriv deloma s proizvodnjo v Sloveniji (Zelena knjiga za Nacionalni energetski
program Slovenije, posvetovalni dokument za javno obravnavo, 2009)
Zagotoviti oskrbo s čisto pitno vodo in spodbujati lokalno samooskrbo s hrano (Strategija
razvoja Slovenije, 2005).
Zmanjšati prispevek k spreminjanju podnebja in prilagoditi gospodarstvo ter poselitev
pričakovanim podnebnim spremembam (Strategija razvoja Slovenije, 2005).
Povečati energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije v javnem sektorju, zlasti
na lokalni ravni (Strategija razvoja Slovenije, 2005).
Povečati delež oljnic v kolobarju (Ciljni scenarij Strategije razvoja slovenskega kmetijstva
1992).
Promocija kmetovanja ob zmanjšani uporabi pesticidov ali brez njihove uporabe (Resolucija o
nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012).

6.3. Usklajenost decentralizirane proizvodnje olja za energetske namene
nacionalnimi cilji energetske politike:

z

- Nacionalni energetski program bo cilje energetske politike opredelil na podlagi izhodišč države, EU in
mednarodnih sporazumov (cilji temeljijo zlasti na EZ, ReNEP 2004, Strategiji razvoja Slovenije (SRS)
in ciljih EU).
Za slovensko energetsko politiko so primerni cilji:
- povečanje zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami;
- zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva ter razpoložljivosti in dostopnosti energetskih storitev;
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- spodbujanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam;
- zagotavljanje socialne kohezivnosti.

7. Stranski produkt proizvodnje olja
Na gospodarnost pridelave oljne ogrščice namenjene za proizvodnjo goriva pomembno vpliva tudi
prodaja in uporaba tropin oljne ogrščice, ki ostanejo po stiskanju olja in predstavljajo beljakovinsko
močno krmilo. Ker Slovenija pretežni del beljakovinske močne krme uvaža, obstaja precejšen interes
mešalnic močnih krmil za domačo surovino. S prepovedjo krmljenja krmil živalskega izvora se je
svetovna ponudba beljakovinskih krmil z majhno razgradljivostjo močno zmanjšala. Za evropsko
kmetijstvo je značilen velik primanjkljaj beljakovinskih krmil. Z lastno pridelavo v EU pokrijemo le
približno 30 % potreb živinoreje. Ogrščične pogače (peleti) predstavljajo približno 10 % beljakovinskih
krmil in kar 90 % porabljenih količin pridelamo sami v EU. Pričakujemo, da se bo s povečevanjem
pridelovanja ogrščice za potrebe proizvodnje biodizla, njihov delež v strukturi porabljenih krmil
povečal.

8. Kakovost rastlinskega olja
Za razliko od biodieselskega goriva za katero obstaja standard v EU, rastlinsko olje še nima
standarda. Na pobudo nekaterih institucij in podjetij iz EU je pripravljen osnutek standarda za
rastlinsko olje iz oljne ogrščice namenjeno za energetske namene.
Kakovostno rastlinsko olje za pogon dieselskih motorjev mora imeti čim nižjo vsebnost fosforja (pod 20
mg/kg) in trdnih delcev (nečistoč). Fosfor je prisoten v obliki fosfolipidov. Njegova večja prisotnost
povečuje možnost oksidacije olja ter možnost vezanja vode in posledično večji delež vode v olju.
Prevelika količina fosforja v rastlinskem olju in v biodieslu narejenem iz rastlinskega olja vpliva tudi
negativno na zgorevanje v motorju (ustvarjanje oblog v zgorevalnem prostorju motorja).
Rezultati poskusov opravljeni v Nemčiji so pokazali, da se vsebnost fosforja v olju pridobljenem s
postopkom hladnega stiskanja lahko giblje pod 20 mg/kg, kar je še dodatna prednost v prid
decentralizirani proizvodnji olja.
Pri hladnem stiskanju večina fosforja, ki se nahaja v semenu prehaja v oljno pogačo in ne v olje. To je
velika prednost hladnega stiskanja v primerjavi z industrijskim toplim postopkom, kjer se visoka
vsebnost fosforja v olju mora zniževati z rafiniranjem, ki ima visoko ceno. Na zmanjševanje količine
fosforja pri stiskanju lahko vplivamo tako da uporabljamo čim nižje število vrtljajev stiskalnega dela
stiskalnice ter nekoliko višjo temperaturo stiskanega semena.

Tabela 1: Lastnosti mineralnega dieselskega goriva, olja iz oljne ogrščice in metilnega estra oljne
ogrščice (biodiesela)

Kurilna vrednost
Gostota pri 20º C
Kurilna vrednost
(prostorninska)
Viskoznost pri 20º
C
Temperatura
vžiga

Enota

Mineralno
dieselsko gorivo

Olje iz oljne
ogrščice

MJ/kg
3
kg/dm
3
MJ/dm

42,4
0,83
35,2

37,6
0,91
34,2

Metilni ester oljne
ogrščice
(biodiesel)
37,2
0,88
32,7

mm /s

5

70

7,2

ºC

> 55

> 220

> 100

2
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Iz tabele je vidno, da je kurilna vrednost rastlinskega olja nižja od kurilne vrednosti mineralnega
dieselskega goriva. Ko pa primerjamo kurilno vrednost za prostorninsko enoto vidimo, da je zaradi
višje gostote olja iz oljne ogrščice razlika med kurilno vrednostjo obeh goriv manjša. V praksi manjša
kurilna vrednost pomeni nekoliko večjo porabo goriva in posledično nekoliko manjšo moč motorja.

9. Pogon dizelskih motorjev
Za pogon dizelskih motorjev lahko uporabljamo biodizel, ki ga pridobimo z zaestrenjem različnih
rastlinskih olj (postopek esterifikacije, kjer se rastlinskemu olju dodaja metanol ali etanol, v EU in pri
nas se za postopek esterifikacije najbolj uporablja olje pridobljeno z mehansko ekstrakcijo oljne
ogrščice in sončnice), lahko pa uporabljamo tudi rastlinsko olje. V prvem primeru ni potrebno nobenih
posebnih predelav dizelskih motorjev v drugem primeru pa je potrebna prilagoditev sistema za dobavo
goriva na dizelskih motorjih.
Energetska uporaba rastlinskega olja v motorjih (dizelski motorji na delovnih strojih, traktorjih,
tovornjakih, gradbenih strojih, komunalnih vozilih, kogeneratorske enote za sočasno proizvodnjo
električne in toplotne energije itn.) je aktualna opcija za fosilna goriva oziroma mineralno dieselsko
gorivo. V EU se največ uporablja rastlinsko olje pridobljeno iz oljne ogrščice in sončnice. V drugih delih
sveta pa se uporabljajo tudi rastlinska olja iz soje, palme, jatrope itn. Kot zanimivost je potrebno
povedati, da na svetu obstaja več kot štiri tisoč rastlin iz katerih je možno proizvajati rastlinsko olje za
energetske namene.
Za pogon predelanih dizelskih motorjev se poleg surovih in rafiniranih rastlinskih olj lahko uporabijo
tudi odpadna jedilna olja in živalske maščobe. Vse pozitivne lastnosti rastlinskih olj za energetske
namene so izkoristili vodilni evropski proizvajalci traktorjev in motorjev. Od letošnjega leta je v serijski
ponudbi tovarne Deutz-motoren dizelski motor namenjen za uporabo rastlinskega olja. Ta motor sta v
eno serijo traktorjev začela vgrajevati proizvajalca Fendt in Same-Deutz. Za stacionarne namene je
nemški proizvajalec MAN razvil sisteme z dieselskim motorjem in električnim generatorjem,
namenjene za kogeneracijo (soproizvodnjo) električne in toplotne energije iz svežega rastlinskega olja,
odpadnih jedilnih olj in celo živalskih maščob. Nekaj velikih sistemov za soproizvodnjo električne in
toplotne energije že deluje v Belgiji in Nemčiji. Npr. en sistem ima nazivno električno moč 85 MW, v
pripravi pa so tudi večji sistemi. MAN tudi zagovarja uporabo velikih dizelskih motorjev na rastlinsko
olje, ki so namenjeni za pogon lokomotiv in ladij. Poleg MAN-a na tem področju je aktivno še nekaj
evropskih podjetij.
Na domačem trgu pa se je, kot prva pojavila Agromehanika s traktorji AGT moči od 26 kW – 36,8 kW
na rastlinsko olje (traktor na rastlinsko olje je bil skupni razvojni projekt podjetij Agromehanika, Hocem
in Kmetijskega inštituta Slovenije). Sedaj je traktor v eksploatacijskem testiranju na rastlinsko olje,
motor traktorja po 700 delovnih urah nima nobenih poškodb.

10. Pogon drugih motorjev in naprav
Rastlinsko olje se lahko uporablja tudi za pogon različnih izvedb Stirlingovih motorjev. V tem primeru
gorivo kontinuirano zgoreva v posebnem gorilniku zunaj motorja. Stirlingov motor se uporablja v
stacionarnih enotah za kogeneracijo električne in toplotne energije. Je manj občutljiv na kakovost
goriva zaradi nepretrganega zunanjega zgorevanja goriva. Zaradi tega je zgorevanje v mnogih
pogledih enako poteku v plinskih turbinah. Od 20 – 80 % presežka zraka v mešanici in nepretrgano
zgorevanje brez ohlajevanja plamenov zagotavljajo skoraj popolno zgorevanje. V izpuhu je tudi zelo
malo dima, onesnaževanje z izpušnimi plini pa je zelo majhno. Poraba goriva je zelo gospodarna,
primerljiva je z dieselskimi motorji z direktnim vbrizgom goriva pri enakih vrtilnih frekvencah.
Uporabljajo se lahko najrazličnejše vrste goriva, ker ni posebnih zahtev glede cetanskega ali
oktanskega števila (zato je rastlinsko olje izredno pomembno). Motor ni hrupen, tako da glušnik ni
potreben, povzroča samo 25 % hrupa motorja s kompresijskim vžigom. Ventili in krmilni mehanizem
za ventile niso potrebni, kar pomeni še manjši nivo hrupa. Izkoristek je vsaj tolikšen, kot pri dieselskih
motorjih.
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Poskusi se tudi delajo s posebnimi mikroturbinami (npr. Capstone C 30 moči 30 kW), ki predstavljajo
nadomestek za konvencionalne sisteme za kogeneracijo.
Mikroturbine imajo nižje emisije izpušnih plinov, nižje akustične emisije, daljši interval obratovanja,
lažjo integracijo v ogrevalne sisteme zaradi konstantnega temperaturnega nivoja. Ker nimajo tornih
delov (npr. batov kot motor z notranjim zgorevanjem) deluje turbina skoraj brez trenja in obrabe. Imajo
enakomeren tek brez tresenja, lahko uporabljajo najrazličnejše vrste goriva, v izpušnih plinih pa ni
strupenih snovi tako da je onesnaževanje okolja majhno, intervali potrebni za vzdrževanje pa so zelo
dolgi. Mikro turbine so zelo primerne tudi za vodo varstvena območja, ker npr. Capstone C 30 ima
posebne ležaje, ki ne rabijo mazanja in ni potreb po hlajenju olja. Lahko se uporabijo tudi za občutljive
operacije direktnega sušenja zaradi nestrupenih izpušnih plinov.
Gorilniki za rastlinsko olje so opremljeni z enoto za predgrevanje olja, zaradi zmanjševanja njegove
viskoznosti. Dovodne cevi imajo nekoliko večji premer, kar pomeni možnost večjega pretoka goriva, ki
je bolj viskozno.

11. Tehnologija proizvodnje surovega olja
Stiskalnice so namenjene za ekstrakcijo olja s pomočjo mehanskega stiskanja semena različnih oljnic.
S svojo zasnovo in veliko variabilnostjo so primerne za uporabo na: kmetijah za manjšo proizvodnjo
olja za energetske namene ter pripravo krme za prehrano živali, na bio kmetijah, šolah,
eksperimentalne namene, pri majhnih proizvajalcih olja poleg energetskega namena tudi za
farmacevtske, jedilne, zdravilne namene itn.
Stiskalnica opravlja kontinuirano hladno stiskanje semena oljnic (za proces delovanja ni potrebno
dovajanje posebne toplote za segrevanje semena ali samega stroja). Pri stiskanju tudi ni potreben
poseben nadzor stroja. Olje se iz stiskalnega dela med procesom stiskanja kontinuirano odstranjuje v
poseben rezervoar za pred filtriranje, kjer se opravi grobo čiščenje olja od mehanskih delcev.
Istočasno nastajajo, kot stranski produkt stiskanja tudi peleti ali oljna pogača (odvisno od konstrukcije
stroja).

11.1. Stiskanje različnih oljnic
Za stiskanje se lahko uporabijo različne oljnice, ki služijo za proizvodnjo olja: za direktno gorivo,
biodizel, zdravilne, farmacevtske ali prehrambene namene itn.. Od oljnic je možno stiskati seme oljne
ogrščice, sončnice, lana, sezama, maka, konoplje, itn.. Stiskanje semena se lahko opravi v eno ali
dvofaznem procesu. V primeru stiskanja samo ene vrste semena se priporoča uporaba konstantne
vrtilne frekvence stiskalnega dela. Za stiskanje različnih semen stiskalnica ima dodatno možnost
spreminjanja kapacitete stiskanja (spreminjanje vrtilne frekvence stiskalnega dela s pomočjo
frekvenčnega regulatorja).

11.2. Decentralizirana proizvodnja olja
Za decentralizirano proizvodnjo olja gre takrat, ko enote za predelavo oljnic stisnejo od 0,1 do 5 t
semena oljnic na dan. Decentralizirane proizvodne enote za stiskanje semena ogrščice lahko
ekonomsko in okolju prijazno obratujejo, ker je njihova tehnična oprema in delovni proces čim bolj
enostaven ter povezan z nizko porabo energije. Zelo pomembno je, da decentralizirana proizvodnja
olja z mehansko ekstrakcijo semena ne obremenjuje okolja, ker ne potrebuje topil za ekstrakcijo, ni
posebne toplotne obdelave ter ne nastaja odpadna voda (pri proizvodnji olja s pomočjo topil nastajajo
velike količine odpadne vode).
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Proizvodnja rastlinskega olja in biodiesela, uporaba olja za kmetijske, komunalne in energetske
namene v letu 2010 v R. Sloveniji (vir: mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za
kmetijsko tehniko)
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Tabela 2: Primerjava decentralizirane in industrijske proizvodnje olja iz semena oljaric
Decentralizirana proizvodnja olja
Majhna velikost obrata (kmetije ter manjša ali
srednje velika podjetja)
Proizvodne lokacije blizu pridelovalnih površin

Industrijska proizvodnja olja
Korporacije – povezava z multinacionalnimi
koncerni
Proizvodne lokacije blizu velikih transportnih
križišč
Proizvodne kapacitete so lahko večje od 500
t/dan
Proizvodnja rafiniranega in pol rafiniranega olja,
oljne pogače pridobljene z ekstrakcijo s topili
Visoka vsebnost fosoforja v olju (nad 20 ppm)

Proizvodne kapacitete do 5 t dan (po nekaterih
virih do 25 t/dan)
Proizvodnja hladno stisnjenega olja in oljnih
pogač (peletov)
Nizka vsebnost fosforja v olju pri hladnem
stiskanju (pod 20 ppm)
Visoka hranilna vrednost oljne pogače (10 – 17
% olja v oljni pogači)
Nizki investicijski stroški
Majhna poraba energije (80 kWh/t semena) v
povprečju 6 krat manjša, kot pri industrijski
ekstrakciji
Do okolja prijazna proizvodnja (ni uporabe
kemičnih topil ali toplotne obdelave semena, ni
odpadne vode)
Nizki transportni stroški (karakteristično do 50
km razdalje za transport semena)
Stroški varnostnih ukrepov nizki
Visoka fleksibilnost proizvodnje (hiter proces
prilagajanja na ekstrakcijo semena drugih oljnic)
Ustvarjanje dodatne vrednosti v ruralnem okolju

Pogača ni ekološko pridelana
Visoki investicijski stroški
Visoka poraba energije (470 kWh/t semena)

Velike količine odpadne vode iz postopka
rafiniranja
Dolge transportne poti (tudi med kontinentalne
povezave)
Stroški varnostnih ukrepov visoki
Nizka fleksibilnost (ni mogoča hitra prilagoditev
na semena drugih oljnic)
Ni ustvarjanja dodatne vrednosti v ruralnem
okolju
Odpiranje delovnih mest v industriji

Odpiranje delovnih mest na kmetijah

11.3. Čiščenje olja
Surovo olje, ki ga pridobimo s stiskanjem je potrebno očistiti različnih nečistoč, kot so, beljakovine,
fosfati, aldehidi, ketoni, gume itn. Zaradi zahtevnosti čiščenja omenjenih nečistoč bi surovo olje na
kmetiji, ki se ukvarja s stiskanjem semena ogrščice, samo očistili od mehanskih primesi s postopkom
sedimentacije in filtracije. Tako pripravljeno olje bi prevzemali proizvajalci biodieselskega goriva –
biorafinerije, ki bi opravili postopek nadaljnjega čiščenja, ki je tehnološko bolj zahteven ter proces
esterifikacije olja. Opravljanje esterifikacije pri večjih proizvajalcih biodieselskega goriva zagovarjamo
zaradi težavnosti doseganja standarda EU za kakovost biodieselskega goriva.
Pridelovalec, ki bi oljno ogrščico za biodiesel stiskal na lastni kmetiji (podjetju) bi lahko ustvaril
dodaten prihodek, kar bi bila tudi dodatna motivacija za pridelavo oljne ogrščice v večjem obsegu in
širjenje decentraliziranega načina proizvodnje olja v slovenskem prostoru. Rastlinsko olje se lahko
uporabi tudi na sami kmetiji za pogon kmetijske mehanizacije, kogeneracijo (sočasno proizvodnjo
električne in toplotne energije), gretje objektov ter dosuševanje kmetijskih izdelkov.
Namen raziskav je bil ugotoviti količino olja in oljne pogače, kakovost olja in oljne pogače ter porabo
energije pri mehanski ekstrakciji olja iz oljne ogrščice s pomočjo mehanske stiskalnice namenjene za
decentralizirano proizvodnjo olja na kmetijah in majhnih proizvodnih obratih.
Čiščenje olja se lahko opravi s postopkom sedimentacije ali filtracije. Postopek sedimentacije je
cenejši, zahteva samo nekoliko večji prostor za postavitev nekaj skupno vezanih posod s prelivnimi
cevmi. Proces sedimentacije je odvisen od vrste semena, temperature, izvedbe posod itn. in se giblje
od 4 – 30 dni. Pri sedimentacijski metodi ostaja določena količina olja v sedimentih. Postopek filtracije
omogoča hitro čiščenje olja, potrebuje majhen prostor ter minimalno izgubo olja v primerjavi s
postopkom sedimentacije vendar je cenovno tudi precej dražji v primerjavi s postopkom sedimentacije.
V primeru uporabe olja za gorivo olje mora biti filtrirano (velikost delcev: do 5 µ) da se zaščiti motor od
poškodb, ki jih lahko povzročijo mehanske nečistoče v gorivu.
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Avtomatizirano delovanje: Proces stiskanja je možno v popolnosti avtomatizirati, kar pomeni
kontinuirano dovajanje semena v nasipnico stiskalnice ter kontinuirano odvajanje olja in peletov.
Obstaja tudi možnost računalniške kontrole delovanja sistema.

Dovod semena na stiskalnico v mini
oljarni Laboratorija za kmetijsko
strojništvo, Jable (Kmetijski inštitut
Slovenije, Oddelek za tehniko, Jable
pri Mengšu)

Zalogovnik semena oljne ogrščice v mini
oljarni
Laboratorija
za
kmetijsko
strojništvo, Jable (Kmetijski inštitut
Slovenije, Oddelek za tehniko, Jable pri
Mengšu)
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