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CIVITAS ELAN

CIVITAS ELAN

• CIVITAS ELAN je skrajšano ime projeka, ki v prevodu
pomeni ”mobiliziranje občanov za višjo kakovost
življenja”. Njegov namen je izboljšanje posameznih
segmentov javnega in ne motoriziranega prometa v
mestih ter prenosu znanj in izkušenj med sodelujočimi
mesti, poteka v petih evropskih mestih: Gentu, Zagrebu,
Brnu, Portu ter v Ljubljani (nosilno mesto).

• Mestna občina Ljubljana nosilec in koordinator celotnega
projekta na ravni Evrope, v dejavnosti na ravni mesta pa
so vkljuceni, kot partnerji : Ljubljanski potniški promet,
Slovenske železnice, Fakulteta za družbene vede,
Telagro d.o.o., Urbanistični inštitut RS, Prometni inštitut,
Kmetijski inštitut Slovenije, REC in Inštitut Jožef Štefan.



2

Rastlinsko olje za pogon vozil

• Projekt poteka v okviru 7. okvirnega programa 

EU od oktobra 2008 do konca oktobra 2012 

• V sklopu projekta raziskujemo možnost uporabe 

rastlinskega olja iz decentralizirane proizvodnje 

za pogon motornih vozil 

• Opravljene so predelave dizelskih motorjev na 

rastlinsko olje na dveh traktorjih, terenskem 

vozilu in stacionarnem motorju 

Možnosti uporabe rastlinskega olja za 
energetske namene (pogon vozil in 

kogeneracija) 

Rastlinsko olje

Očiščeno rastlinsko 

olje 
(kemično, 

mehansko)

Biodizel
(B 100) ali 
biodizel in

mineralni dizel 
(B 5, B 20, B 40, …)

Mešanica olja z
mineralnim dizlom

(max. 20 % olja 
v mešanici) 

Vozila za raziskave

• Traktor AGT 835 moči 
26 kW

• Traktor Fendt favorit 
moči 100 kW

• Terensko vozilo Land 
Rover Defender 60 
kW

• Stacionarni 
laboratorijski motor na 
tri goriva moči 26 kW

Traktor AGT 835 Agromehanika na rastlinsko 
olje, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za 

kmetijsko tehniko
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Laboratorijski motor 

• Laboratorijski motor za eksperimente z
biogenimi gorivi, lahko ga istočasno
poganja mineralno dizelsko gorivo,
biodizel in čisto rastlinsko olje (PPO 100
%),

• Razvit v sklopu EU projekta Intelligent
Energy Europe, CIVITAS – ELAN. Deluje
v laboratoriju za kmetijsko strojništvo,
Kmetijski Inštitut Slovenije – Jable, Loka
pri Mengšu.

Predelave motorjev na dva goriva
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Rastlinsko olje za pogon 
traktorjev in drugih vozil

• Sistem enega rezervoarja 

• Sistem dveh rezervoarjev 

Predelave traktorjev, terenskega vozila in 
laboratorijskega motorja  v okvirju projekta

Predelava traktorja AGT 835 

Agromehanika 
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Raziskave

• Energetika (poraba goriva, navor, moč itn.)

• Zanesljivost delovanja (okvare) 

• Ekologija (emisije škodljivih snovi v 
izpušnih plinih)

• Ekonomika (Stroški goriva in maziva, 

periodično vzdrževanje, obraba motorjev, 
popravila itn.) 
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Laboratorijske meritve moči traktorja AGT 835, ki ga poganja olje, 
(Kmetijski inštitut  Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko)

Laboratorijske meritve moči traktorja AGT 835, ki ga poganja olje, 
(Kmetijski inštitut  Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko) Energetski del

• Traktorji in terensko vozilo – meritve 
porabe goriva v eksploatacijskih pogojih

• Laboratorijski motor – istočasne meritve 
porabe goriva na tri goriva (mineralno 
dizelsko, rastlinsko olje in biodizel)  

• Analize goriva  
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Weihenstephan osnutek standarda za rastlinsko olje iz oljne ogrščice 
za energetske namene Obraba motorjev 

• Spremljanje stanja 

najbolj obremenjenih 

delov motorja

Metode

• Vizualna kontrola

• Kontrola dimenzij 
valjev in batov 

• Masa oblog batov 

• Kontrola mase batov

Spremljanje stanja motornega olja 

Fizikalno kemijske lastnosti motornega olja

• Obrabne kovine (Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Sn)  

• Ne kovinski delci (silicij) 

• Voda 

• Bazno število  

• Indeks viskoznosti

• Kinematična viskoznost (pri 40 ºC in 100 ºC)

• IR spekter 

• itn. 
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Obrabne kovine (ppm) Ekologija 

• Emisije toplogrednih plinov (CO, HC, 

NOx, trdni delci)  

Ekonomika 

• Okvare 

• Popravila 

• Vzdrževanje  

• Gorivo in mazivo 

DEUTZ Common Rail System (DCR) –

skupni vod in sistem dveh rezervoarjev



9

Primerjava cene mineralnega diesela, 
biodiesela in rastlinskega olja iz oljne ogrščice 

(vir: Deutz)

TRENUTNO STANJE V
SLOVENIJI

• Proizvodnja rastlinskega olja iz oljne 
ogrščice, do 1000 t 

• Direktna uporaba rastlinskega olja za 
energetske namene (deset osebnih 
vozil, dva traktorja, tri tovorna vozila, 
en kogeneracijski  sistem) 


