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spremlja tudi izguba drugih hlapnih snovi
(etanola, vi{jih alkoholov, arome itd). Z oglji-
kovim dioksidom se odstrani tudi del nastale
toplote.

vmesni reakciji ob nastanku acetaldehida. Si-
cer pa pri alkoholni fermentaciji nastajo po-
leg etanola in ogljikovega dioksida {e drugi
produkti kot so gliceril, ocetna kislina, vi{ji
alkoholi, estri itd.

Iz 1 grama glukoze nastane med alkohol-
nim vrenjem okrog 260 mililitrov ogljikovega
dioksida (ali 50 kratni volumen mo{ta). Izha-
janje ogljikovega dioksida iz vrelne posode

Vinska klet in nevarnost
ogljikovega dioksida

Alkoholna fermentacija – alkoholno
vrenje je mikrobiolo{ki proces pri
katerem se mo{t spremeni v vino.

Sladkorji iz mo{ta se spremenijo v
alkohol s pomo~jo kvasovk
Saccharomyces cerevisiae

(mikroorganizmi). Ob tej biokemijski
spremembi se spro{~a toplota in vrelni

plini, med katerimi je najve~
ogljikovega dioksida (CO2), ki je v

vi{jih koncentracijah nevaren plin in
zelo strupen. Bivanje v nezra~eni

vinski kleti je zaradi ogljikovega
dioksida lahko smrtno nevarno.

Med alkoholnim vrenjem izhaja ogljikov
dioksid, ki je plin, te`ji od zraka in se nabira
v najni`jih delih kleti. Z ena~bo zapi{emo
proces alkoholnega vrenja:

C6H12O6 = 2CO2 + 2C2H5OH + toplota

Iz ene molekule glukoze ali fruktoze (mo-
nosaharidi – sladkor) nastaneta dve muleku-
li etanola in dve mulekuli ogljikovega dioksi-
da. 180 gramov sladkorja se spremeni v 88
gramov ogljikovega dioksida in 92 gramov
etanola. V praksi je izkoristek ni`ji. Celotna
reakcija je bolj kompleksna in sestavljena iz
{tevilnih faz. Ogljikov dioksid tako izhaja pri
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Najbolj{i sistemi za prezra~evanje so
opremljeni s senzorji koncentracije og-
ljikovega dioksida. V primeru povi{ane
koncentracije se vklopi alarm oziroma
utripajo~a lu~, ki opozarja ljudi na ne-
varnost.

Cev lepo skrita za leseno steno. Ob njej
je tudi senzor za ugotavljanje koncen-
tracije ogljikovega dioksida.

Vinska klet Marof na Gori~kem je zgra-
jena l. 2009. Dovr{ena vinska klet z mo-
dernimi surovimi betonskimi zidovi
ima sodoben sistem za prezra~evanje.
Za leseno steno se nahaja skoraj do
dna cev preko katere se sesa zrak z og-
ljikovim dioksidom iz dna kleti. Na
vrhu slike se vidi oran`na cev, po kate-
ri se zrak ~rpa iz kleti.

Vinska klet je najve~krat kraj veselja in zabave. Vendar ob preveliki koncentraciji
ogljikovega dioksida postane smrtno nevarna.



V normalnem zraku se ogljikov dioksid
nahaja v majhnih koli~inah, tam ga je 0,03 %.
Ogljikov dioksid sicer nastaja pri popolnem
izgorevanju ob zadostnem dotoku kisika.
Nastaja tudi v ~love{kem telesu. V izdihanem
zraku ga je 5 do 6 %. Nastaja tudi pri izgore-
vanju in vrenju ogljikovega materiala; pa tudi
pri gnitju organskega materiala (v grobnicah,
vodnjakih, jamah, kanalih). V velikih koli~i-
nah uhaja iz zemlje v vulkanskih pokrajinah,
pri nas ga je veliko v vodi mineralnih vrel-
cev.

Ogljikov dioksid ima sicer svojstven kisel-
kast duh, ki ga pri vdihavanju ne ~utimo,
zato nas lahko prehiti nezavest, preden spo-
znamo nevarnost. V jamah, nezra~enih kle-
teh, globokih vodnjakih in silosih, se na dnu
nabira ogljikov dioksid in se tamkaj zadr`i,
ker je gostej{i od zraka.

Kot posledico pove~ane koncentracije og-
ljikovega dioksida zdravniki opozarjajo, da
pri koncentraciji 6 do 8 % CO2 nastane slika
akutne zastrupitve z glavobolom, {umenjem
v u{esih, vrtoglavico, povi{anjem krvnega
tlaka, tahikardijo in nemirom. Potek zastrupi-
tve pri koncentracijah pod 10 % CO2 v zraku
je nezna~ilen z zaspanostjo, nezavestjo in
smrtjo; razvije se dispneja, cianoza in slabost.

^e je ve~ kot 10 % CO2 pa nastopi ataksija
(motnja gibanja) in epilepti~ni napadi. Pri
koncentracijah 20 do 30 % CO2 je mo`na ne-
nadna smrt. Pojavijo se ataksija, epileptoidni
kr~i, nezavest, padec krvnega tlaka in zausta-
vitev dihanja.

V kolikor pride zaradi ogljikovega dioksi-
da do smrti, zunanji pregled in obdukcija tru-
pla poka`eta samo obi~ajne zadu{itvene
spremembe. Toksikolo{ki dokaz zastrupitve
z ogljikovim dioksidom ni mogo~, zato lahko
smrtne primere pojasni samo rekonstrukcija
na kraju smrti.

V procesu pridobivanja vina nastaja v kle-
teh ogljikov dioksid. Zato je zelo pomem-
bno, kako imamo v kleti urejeno zra~enje, ki
je lahko naravno ali prisilno. Naravno zra~e-
nje kleti se izvede preprosto z odpiranjem
vrat, oken. V zelo globokih kleteh moramo
napraviti odvodne in dovodne kanale za pre-
zra~evanje. Ogljikov dioksid lahko odvajamo
iz kleti tudi preko cevovodov, ki so name-
{~eni na dnu kleti.

^e imamo neposreden odvod vrelnih pli-
nov iz soda, mora biti cev, ki pride v odprti-
no na sodu popolnoma zatesnjena.

Umetno – prisilno prezra~evanje se izvaja
z ventilatorji, ki izsesavajo zrak iz kleti ali pa
vpihavajo sve` zrak v klet. Ventilatorji so lah-
ko prenosni ali pa stalno name{~eni v ali iz-
ven kleti. Cev oziroma ventilator morata biti
v kleti name{~ena blizu tal, saj je ogljikov
dioksid te`ji od obi~ajnega zraka in se naha-
ja na dnu. Stikalo za vklop ventilatorja mora
biti name{~eno tudi zunaj kleti. Zmogljivost
ventilatorja je odvisna od velikosti kleti (pro-
stora) in koli~ine mo{ta (koli~ine CO2). Iz-
stopna cev, ki pride na dan iz kleti, pa mora
biti name{~ena tako, da ne bo ogljikov diok-
sid »stekel« spet nazaj v klet.

V novej{ih sodobnih kleteh imajo lahko

centralne prezra~evalne naprave, ki zajemajo
sve` zrak iz okolice ter ga izmenjujejo z og-
ljikovim dioksidom nasi~enim zrakom. Pre-
zra~evalna naprava je lahko krmiljena preko
CO2 detekcijske centrale, ki je povezana s
senzorji v kleti. Od koncentracije CO2 v kleti
je odvisna stopnja delovanja zra~enja. Take
sisteme je mogo~e krmiliti preko ra~unalni-
{ke aplikacije oziroma neposredno preko
nadzorne plo{~e. Nekateri prezra~evalni sis-
temi so lahko programirani tako, da se v pri-
meru smrtne koncentracije CO2 v kleti, bloki-
ra odklepanje vrat pri vstopu. Ta vrata se lah-
ko odpirajo s prstnim odtisom, vendar je ob
blokadi zaradi ogljikovega dioksida potreb-
no v klet vstopiti zavestno z odpiranjem na
klju~.

Lahko napi{emo, da so ve~je kleti in no-
vej{e kleti opremljene s prezra~evalnimi si-
stemi zaradi ogljikovega dioksida. Prezra~e-
valni sistemi so lahko relativno preprosti ali
pa zelo zahtevni. Problemati~ne so starej{e
kleti, manj{e kleti, kjer se zana{ajo na narav-
no prezra~evanje, sve~e itd. Nekateri vzame-
jo v klet s seboj celo psa, kajti `ival naj bi
bila prej podvr`ena vplivom ogljikovega
dioksida, ki se nahaja blizu tal. Pes naj bi na-
mre~ postal omoti~en in opotekajo~. Vendar
ne sve~a ne pes nista zadostna pokazatelja
za varno bivanje (delo) v kleti.

V kolikor pa `e pride do nezgode zaradi
pove~ane koncentracije ogljikovega dioksi-
da, moramo biti za re{evanje ustrezno
opremljeni – za{~itna maska z jeklenko s ki-
sikom. Navadne maske brez kisika niso us-
trezne za re{evanje.

Do enake problematike zaradi ogljikovega
dioksida lahko prihaja tudi v stolpnih silosih
za sila`o, ki so bili tudi pri nas dokaj raz{ir-
jeni. Tudi v njih nastaja zaradi fermentacije
ogljikov dioksid in ob nepravilnem ravnanju
lahko pride do zastrupitve ~loveka.

Toma` Poje
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Preglednica: Nevarnosti, ki lahko
nastopijo pri ~loveku zaradi ve~anja
koncentracije ogljikovega dioksida
Koncentracija
CO2 Posledica – nevarnost
0,5 % maksimalna koncentracija 

za delovno mesto
1 % simptomi po nekaj urah
4 % pospe{eno dihanje, mo~nej{e

bitje srca
9 % smrt v 5 do 10 minutah

14 % povpre~na vrednost pri kateri
ugasne sve~a

20 % smrt v zelo kratkem ~asu

Sistem za prezra~evanje je lahko tudi
enostavnej{e izvedbe. Tako kot je ta iz
plasti~nih cevi za kanalizacijo (med
dvema sodoma) in ventilatorjem na ste-
ni ob izhodu (foto: Martin Mavsar).

Cev za prezra~evanje zaradi ogljikove-
ga dioksida v Vinski kleti Bri~ (foto:
Valter Bembi~).

Cev za odsesavanje zraka ob vrenju
mo{ta (vinska klet Vipava – Agroind Vi-
pava 1894 Vipava, d. d.).




