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Zgodovina strojnega dela v kmetijstvu -
začetek masovne uporabe fosilnih goriv

• Pri povprečni porabi energije 300 W in 25 odstotni pretvorbi v koristno delo je 
človeška moč na izhodu oziroma energija, ki jo ima človek na razpolago 
približno 0,075 kW za 8 – 10 urni delovnik. Po nekaterih virih pa celo samo 
0,060 kW. 

• Človeštvo je vse do udomačitve domačih živali, ki so jih začeli uporabljati tudi 
za vleko prvih primitivnih orodij za obdelavo tal ter pozneje uporabe parnega 
stroja za obdelavo tal razpolagalo z majhnimi viri energije. 

• Prvi stroji za obdelavo tal so bili parni stroji-lokomobile, ki so bili namenjeni za 
obdelavo tal s pasivnimi stroji za obdelavo tal (plugi za osnovno obdelavo in 
brane za dopolnilno obdelavo tal). 

• Fowler je v Angliji leta 1851 patentiral postopek oranja z balansnim plugom, 
pritrjenim z jekleno pletenico, ki jo vleče stacionarno nameščena lokomobila.  

• Prvi traktorji opremljeni z motorji z notranjim zgorevanjem so začeli prihajati na 
trg v letih 1889 do 1901. 
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Parna energija - uporaba premoga (biomase) v 
kmetijstvu 1800 – 1960 (1970…)

Uporaba tekočih fosilnih goriv (mineralno 

dizelsko, petrolej, bencin itn.) od 1890 
(masovno od 1920) do danes 

Biomasa

• Rastlinska biomasa nastaja s procesom fotosinteze, ki je 
eden  najbolj pomembnih naravnih procesov pretvorbe 
sončne energije. 

• S fotosintezo se pridobiva poleg hrane tudi gorivo, v 
njem je v obliki kemične energije shranjena sončna 
energija. 

• C3 rastline imajo izkoristek do 2 %, kar pomeni dnevni 
prirast 20 – 30 g/m2  (pšenica, sončnica, soja  itn.) 

• C4 rastline imajo izkoristek do 4 %, kar pomeni dnevni 
prirast 40 – 60 g/m2 (koruza, sladkorni trs, miskantus itn.) 

Potencial biomase
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Goriva iz kmetijske biomase

Trdna, tekoča in plinasta goriva iz biomase

Trenutno pri nas v uporabi

• Biodiesel 
• Bioplin
• Rastlinsko olje 
• Gozdna biomasa 

V prihodnosti v uporabi

• Žetveni ostanki
• Sadjarsko vinogradniški ostanki  
• Les z mejic 
• Energetske rastline
• Lesni plin 
• Bioetanol 
• Pirolizna olja 
• itn. 

Rastlinsko olje
Enota Mineralno 

dizelsko 

gorivo

Olje iz oljne 
ogrščice

Metilni ester 
oljen 

ogrščice 

(biodizel)

Kurilna 
vrednost 

MJ/kg 42 39,4 40

Gostota pri 
20 ºC

kg/dm3 0,82 0,915 0,86 - 0,9

Kinematična 
viskoznost 

pri 40 ºC

mm2/s 2-3 32 3,5 - 5

Temperatura 

vžiga

ºC 74 300 > 100

Dr. Rudolf Diesel, 1858 – 1913   Patent za motor 1893 Dieselski motor, leta 1897

Diesel leta 1912 izjavi:
“Uporaba rastlinskih olj

za pogon strojev se

zdi trenutno
nepomembna, toda

omenjana olja bodo v

prihodnosti enako
pomembna kot nafta in

premog v današnjem

času.”
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Razmerja gorivo/hrana (biogeno gorivo 
I generacije)

Oljna Oljna 
ogrščica, ogrščica, 
sončnicasončnica

Več kot 60 % Več kot 60 % 
živalska krma živalska krma 

Ostanek do Ostanek do 
40 % olje40 % olje

Žetveni ostanekŽetveni ostanek

Razmerja gorivo/hrana (biogeno gorivo 
I generacije)

SojaSoja

Več kot 90 % Več kot 90 % 
živalska krma živalska krma 

Ostanek do Ostanek do 
10 % olje10 % olje

Žetveni ostanekŽetveni ostanek

Oljna ogrščica surovina za olje in 
biodiesel

• Biodiesel oziroma estrificirano 
ogrščično olje ima energijsko razmerje 
1 : 5,5 z vključeno slamo in 1 : 3,2 brez 
vključene slame (slama kot energent)

Emisije CO2 pri pridelavi oljne 
ogrščice

• 24,2  g CO2/MJ olja (KIS, Oddelek za tehniko), meja 30 g 
CO2/MJ olja (direktiva EU o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov, 23.03.2009) 

• Povprečni pridelek v Sloveniji od 2004 do 2008, 2,46 t 
zrnja/ha (SURS)

• Količinsko to znaša 984 kg olja in 1476 kg 

krme (oljni pelet ali oljna pogača) 

• Poraba mineralnega dizelskega goriva pri pridelavi 89,8 
l/ha - konvencionalni sistem pridelave (KIS, Oddelek za 
tehniko)

• Energijska vrednost ogrščičnega olja 37 MJ/kg

• Energijska vrednost nafte 42 MJ/kg
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Možnosti uporabe za energetske 
namene

• Sežiganje (procesna toplota) 

• Kogeneracija (sočasna proizvodnja el. 
in topl. energije), motorji z notranjim 
zgorevanjem, turbine, Stirlingov motor 

Zakaj “Rastlinsko olje” ?

V EU in v nekaterih delih sveta se uporablja za 
pogon dieselskih motorjev več kot dve desetletji, 
od vseh alternativnih goriv je poleg biodiesela 
najbolj razširjeno in preizkušeno

Prednosti:

- zaprti krog CO2

- 35 to 39% nižje emisije CO (35 do  99 % z oksidacijskim 
katalitičnim pretvornikom) in do 22% nižje emisije negorljivih 
ogljikovodikov (CH) v ozračje,

-pozitivna energetska bilanca,
-znižuje dimljenje (do 70 %),
- ne vsebuje aromatičnih ogljikovodikov, ki so kancerogeni 
(benzen, toluene itd.), 

- v primeru razlitja po tleh ne povzroča škode (biološko 
razgradljivo),

Rastlinsko olje: pomembna vloga pri zniževanju 
toplogrednih plinov

Zaprti krog CO2 pri 
zgorevanju  
rastlinskega olja

CO2CO2

Rast. olje 

Stranski efekt proizvodnje rastlinskega olja: 
zaščita podtalnice

Rastlinsko olje je
biorazgradljivo –
zmanjšuje se 
nevarnost 
onesnaževanja 
podtalnice
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V  državah, kjer resno skrbijo za okolje,  že uporabljajo 
na vodovarstvenih območjih biodizel in biorazgradljiva 
maziva za motor, transmisijo in hidravliko traktorjev in 

drugih delovnih strojev. 

Primer Nemčija,
Mercedes Unimog
U 300 v uporabi na
vodnem zajetju za

pitno vodo.

“Stranski” (glavni) efekt proizvodnje olja: 
izboljšana oskrba z beljakovinskimi krmili

Sedanja situacija:

Živinoreja v Sloveniji je 
odvisna od uvoza 
beljakovinskih krmil, 
prvenstveno 
beljakovinskih krmil iz 
soje iz ZDA

Prihodnost: Oljne pogače iz oljne ogrščice in drugih oljnic lahko 
zamenjajo del uvoženih beljakovinskih krmil. Oljne pogače iz lokalne 
proizvodnje so lahko pomemben vir beljakovin za specialne izdelke v 
živnorejski pridelavi.

Stranski efekt proizvodnje rastlinskega olja: 
izboljšana kakovost mesnih izdelkov

Oljne pogače v prehrani 
domačih živali lahko 
spremenijo sestavo maščob  
(povišani nivo 
polyunsaturated maščobnih 
kislin) 

Izboljšan učinek na človeško 
zdravje (bolezni srca in 
ožilja)

Stranski efekt proizvodnje rastlinskega olja: 
izboljšana varnost v energetski oskrbi z gorivi 

Decentralizirana 
proizvodnja olja 
izboljša varnost v 
energetski oskrbi 
(razpršene rezerve
energije v obliki goriva 

ali semena oljnic)

Bencinski servis

Prva naftna kriza 1972; Jugoslavija 1983, 

Ali se lahko ponovi?
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Stranski efekt proizvodnje rastlinskega olja: 
izboljšan kolobar 
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Sedanja situacija:

Največji delež koruze v 
poljedelstvu v primerjavi z EU

Delež oljnic v poljedelstvu je  
bil manjši od 2% v kolobarju v 
Sloveniji pred 2003.

Stanje pri nas 

Oljna ogrščica – stanje pri nas (vir

SURS).

• V letu 2010 oljna ogrščica se je gojila na 5303
ha

• Povprečni pridelek v 2010 je znašal 2,9 t/ha

• Povprečni pridelek v 2008 je znašal 2,5 t/ha

• Povprečni pridelek v 2007 je znašal 3,2 t/ha
(leto prej 1,8 t/ha).

• Za doseganje večje proizvodnje bomo morali
v prihodnosti nameniti tudi večjo pozornost
domači pridelavi oljne ogrščice ter nameniti
večje obdelovalne površine za pridelavo in
dosegati večje hektarske pridelke.

• Po ocenah strokovnjakov bi v prihodnosti
oljno ogrščico lahko pri nas pridelovali tudi
na cca 15 000 ha – 20 000 ha (zemljišča v
zaraščanju, opuščanju nekaterih poljedelskih
kultur, zemljišča onesnažena s težkimi
kovinami, itn.), kar pomeni v prihodnosti
možnost proizvodnje cca 15 000 – 20 000 t
olja/leto.
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Potencial za gojitev oljne ogrščice znaša 
15 000 – 20 000 ha zemljišč v Sloveniji 

Decentralizirana  proizvodnja 
rastlinskega olja

IDEJA:

Kmetijstvo in okolje lahko imajo 
koristi od decentralizirane 
proizvodnje olja iz oljnic 

Za proizvodnjo rastlinskega olja obstaja 

več kot 4000 rastlin!

VV industrializiranihindustrializiranih državahdržavah sese zaza proizvodnjoproizvodnjo oljaolja največnajveč uporabljatauporabljata
oljnaoljna ogrščicaogrščica inin sončnicasončnica.. ZaZa proizvodnjoproizvodnjo energijeenergije lahkolahko uporabljamouporabljamo
nerafinirananerafinirana kakorkakor tuditudi rafiniranarafinirana rastlinskarastlinska oljaolja dodo različnihrazličnih stopenjstopenj..
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Ekstrakcija semena oljnic

• Industrijska 
ekstrakcija semena 
s topili 

• Decentralizirana 
proizvodnja (hladno 
stiskanje s 
kontinuiranimi 
stiskalnicami 
vijačnega tipa) 

Možnosti uporabe rastlinskega olja za 
energetske namene

Rastlinsko olje 

Očiščeno rastlinsko 
olje (kemični 

postopek, 
mehanski postopek) 

100 % Biodiesel
(B 100)

Mešanica 
biodiesela in 
mineralnega 
dieselskega 

goriva 
(B 5, B 20, B 40, …)

Gospodarske prednosti decentralizirane 
proizvodnje olja:

• odpiranje novih delovnih mest doma 
• zmanjševanje energetske odvisnosti od 

uvoženih fosilnih tekočih goriv 

• denar  za nabavo goriva ostaja doma 

• Nadomeščanje dela fosilnih goriv v 
gospodarstvu oziroma kmetijstvu z 
biodizelskim gorivom iz domače surovine bi 
omogočilo, da del zaslužka, ki se odliva v 
države proizvajalke nafte ostane v državi 
oziroma v gospodarstvu in kmetijstvu. 

Kmetijske prednosti decentralizirane 
proizvodnje olja:

• stranski produkti, ki se lahko uporabljajo za živalsko 
krmo ali kot energent 

• izkoriščanje zemljišč v zaraščanju za gojenje oljne 
ogrščice

• oljna ogrščica je pomembna za kolobar
• oljna ogrščica izboljšuje tla
• decentralizirana proizvodnja olja s stiskanjem oljne 

ogrščice omogoča kmetom, da dosegajo višjo dodano 
vrednost 
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Primerjava decentralizirane  in industrijske ekstrakcije semena

• Majhna velikost obrata (manjša ali 
srednje velika podjetja) 

• Lokacija blizu pridelovalnih površin
• Proizvodne kapacitete do 5 t/dan 

(25 t/dan)
• Proizvodnja hladno stisnjenega olja 

in oljnih pogač (peletov) 
• Nizka vsebnost fosforja v olju (pod 

10 ppm)
• Visoka hranilna vrednost oljne 

pogače (10 – 17 % olja v 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) 

• Stroški varnostnih ukrepov nizki 
• Visoka fleksibilnost (hiter proces 

prilagajanja na semena drugih 
oljnic) 

• Ustvarjanje dodatne vrednosti v 
ruralnem okolju 

• Korporacije – povezava z 
multinacionalnimi koncerni

• Lokacije blizu velikih transportnih 
križišč

• Proizvodne kapacitete večje od 500 
t/dan 

• Proizvodnja rafiniranega in pol 
rafiniranega olja, oljne pogače z 
ekstrakcijo s topili 

• Visoka vsebnost fosforja v olju 
• Pogača ni ekološko pridelana 
• Visoki investicijski stroški 
• Visoka poraba energije (470 kWh/t 

semena) 
• Uporaba kemičnih topil 
• Odpadna voda iz postopka 

rafiniranja
• Stroški varnostnih ukrepov visoki 
• Nizka fleksibilnost (ni mogoča hitra 

prilagoditev na semena drugih 
oljnic) 

• Dolge transportne poti (tudi med 
kontinentne povezave) 

• Visoki stroški za zavarovanje okolja 

Weihenstephan standard za rastlinsko olje iz oljne 
ogrščice

Ekonomika stiskanja 1000 kg oljne ogrščice pri 35 % 1000 kg oljne ogrščice pri 35 % 
iztisnjenega olja  iztisnjenega olja  

1000 kg semena  = 300 EUR1000 kg semena  = 300 EUR

350 kg olja x 0,78 EUR = 273 EUR350 kg olja x 0,78 EUR = 273 EUR

650 kg oljne pogače x 0,20 EUR = 130 EUR650 kg oljne pogače x 0,20 EUR = 130 EUR

Stroški stiskanja = 47 EURStroški stiskanja = 47 EUR

Dobiček pri stiskanju 1000 kg semena   Dobiček pri stiskanju 1000 kg semena   
273 EUR +130 EUR 273 EUR +130 EUR –– 300 EUR 300 EUR –– 47 EUR = 56 EUR47 EUR = 56 EUR
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STISKALNICE
Mikro stiskalnice kapacitete 5 - 15 kg/h semena

Mini stiskalnice kapacitete 15 - 50 kg/h 
semena

Stiskalnice srednje kapacitete 100 – 300 
kg/h semena 

Stiskalnice visoke kapacitete 300 kg/h do
2000 kg/h semena 
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Stiskalnica za decentralizirano proizvodnjo olja iz 
semena oljne ogrščice (razvita na Oddelku za 

kmetijsko tehniko – Kmetijski inštitut Slovenije
Dvofazno stiskanje (večji izplen olja)

Mini oljarna Način delovanja stiskalnic
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Zgodovina stiskalnic (po Christian Schein, Zum kontinuierlichen 

trennpressen biogener feststoffe in schneckengeometrien am beispiel 
geschalter rapssaat)

Stiskalnice 20.stoletje (po Christian Schein, Zum kontinuierlichen 

trennpressen biogener feststoffe in schneckengeometrien am beispiel 
geschalter rapssaat)

Vijačne stiskalnice
Vertikalna stiskalnica 

(laboratorijska izvedba)
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Stiskalnice s kletko OLJE

Čiščenje olja za decentralizirane 
enote

Ekstrakcija s stiskalnico (surovo olje) Ekstrakcija s stiskalnico (surovo olje) 

SedimentacijaSedimentacija

Filtriranje (ploščati filter)Filtriranje (ploščati filter)

Degumiranje s pomočjo vode Degumiranje s pomočjo vode 

Enofazno stiskanje – baterijska 
izvedba
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Enofazno stiskanje in 
sedimentacija olja

Čiščenje olja s postopkom 
sedimentacije

Enofazno stiskanje in filtracija olja
Majhna enota za filtriranje (ploščati 

filter)
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TRENUTNO STANJE V
SLOVENIJI

• Decentralizirana proizvodnja 
rastlinskega olja iz oljne ogrščice cca 
1000 t

PRIHODNOST?

• Proizvodnja biodiesela v prihodnosti bo bazirala delno na današnji 
tehnologiji (krmo in jedilno olje bomo še vedno potrebovali, rastlinsko 
olje za pogon motorjev pa bo stranski produkt) in verjetno po Fischer 
Tröpsch postopku (postopek je bil razvit v dvajsetih letih prejšnjega 
stoletja za pretvarjanje trdnih goriv - premoga v tekoča goriva). 

• Nekateri strokovnjaki pa so mnenja da bi po letu 2020 proizvodnja 
biodiesela iz rastlinskih ostankov (npr. slame) po Fischer Tröpsch 
postopku zamenjala v celoti sedanji način proizvodnje biodiesela. 

• Biodiesel narejen po Fischer Tröpsch postopku ima boljše fizikalno 
kemične lastnosti od sedanjega biodiesela in mineralnega dieselskega 
goriva. 

• Cena proizvodnje biodiesela narejenega po Fischer Tröpsch postopku 
v prihodnosti lahko pade za 50 % v primerjavi s sedanjo ceno
biodiesela. 


