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POVZETEK
Ogenj. Sinonim prvih ljudi za svetlobo, varnost in toploto. Že od samega začetka njegove
kontrolirane uporabe mu ljudje pripisujemo veliko moč - včasih je celo poosebljal nekatere
bogove. Evolucija kontrolirane uporabe ognja za namene ogrevanja je tekom tisočletij prišla
od primitivnih odprtih ognjišč do odprtih in zaprtih ognjišč – prostorov ali priprav, ki so
dobro načrtovani za največji izkoristek kuriva in pa dobro načrtovani za najboljšo toplotno
pokritost prostora. Še danes, ko je ogrevanje z zemeljskim plinom ali kurilnim oljem bistveno
enostavnejše kot ogrevanje s trdimi kurivi, obstaja veliko bivališč, ki se ogrevajo izključno na
trda kuriva v ognjišču, vse več pa se jih zaradi ekonomskih razlogov odloča tudi za
kombinirajo ogrevanje.
Ker je že od samega začetka ognjišč le-to predstavljalo toplino, po navadi osrednjega
prostora, se je že kmalu pojavila nova težnja. Ta težnja je bila, da bi ognjišča postala nek
sestavni del bivališča, nekaj kar ga estetsko dopolnjuje in kot tako ne služi le za primarni
namen ogrevanja. Tekom tisočletij so tako nastala prelepa ognjišča, ki mnogokrat služijo le
za opremljanje in okraševanje osrednjega prostora in se niti ne uporabljajo za namene
ogrevanja.
V svojem diplomskem delu bom opisala kaminsko peč v vseh svojih modernih izvedbah kot
enega od predstavnikov ognjišč. Opisala bom katere vrste kaminskih peči poznamo in kako
se med seboj razlikujejo ter kakšne tehnologije uporabljajo. Še poseben poudarek pa je na
stroških ogrevanja in ekološkem vplivu posameznih tipov kaminskih peči, da lahko
presodimo o povezavi med stroški in različnimi tipi ogrevanja.

KLJUČNE BESEDE
Kaminska peč, vrste kuriv, stroški ogrevanja, ekološki vpliv, kaminski dodatki
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ABSTRACT
Fire. The first humans' synonym for light, sense of security and warmth. Since the beginning
of its controlled use humans have assigned fire great meaning and powers – at times even
some gods were depicted with a symbol of fire. The evolution of its controlled usage for the
purpose of heating has come a long way from the first primitive fire places to the ones we
know now – special places and devices, well designed for maximum fuel efficiency and
maximum heat coverage. Even nowadays, when heating with gas or fuel oil is much more
convenient as opposed to heating with solid fuels, there are a lot of buildings that are still
being heated solely by solid fuels; many others are changing their heating devices to those
that can accept two different types of fuels because of the ever-rising heating costs.
Since fire places usually stood in the middle of the main areas of the early houses, there
were tendencies that they should not just play the role of a heating element but become a
part of the house – something that aesthetically complements other elements. During
millennia, those once primitive fire places have evolved into beautiful pieces of art that are,
in many cases, only serving as a decoration without being used for heating.
In my thesis I will describe the stove as a representative of the early fire places in all its
variations. I will describe what kinds of stoves we know and how they differentiate and also
what technology drives them. Special emphasis will be made on the comparison of heating
costs and ecologic impact of each individual stove type. The result of my thesis will thus also
be applicable to broader public. Individuals who are installing heating systems for the first
time or replacing the current ones can look at the price comparisons and ecologic impact of
each individual fuel- and stove type.

KEYWORDS
Fireplace, types of fuels, heating costs, ecological impact, fireplace accessories
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UVOD

Glede odločanja o primerni temi diplomske naloge sem imela kar nekaj dela. Želela sem
namreč napraviti nekaj uporabnega, kar bi nekomu lahko tudi koristilo in mu bilo v pomoč,
ko bi se odločal o opremljanju svojega doma in njegovi funkcionalnosti. Tako sem nekako
prišla do naslova »Ekonomski, ekološki in estetski vidik uporabe kaminske peči v
gospodinjstvu« (ang. Economical, ecological and esthetic factors in the use of fireplace in
houskeeping).
Prvi del diplomske naloge je teoretične narave kjer je predstavljena zgodovina kaminov oz.
kaminskih peči. Bralec se v tem delu seznani predvsem s kratko predstavitvijo kaminov skozi
čas, kako so se le-ti razvijali, nadgrajevali in dopolnjevali.
Nato so predstavljene oblike oz. vrste kaminskih peči, ki so dostopne uporabnikom na
tržišču. S pomočjo predstavitve si bralec lahko ustvari predstavo o vrstah, tehnologijah,
uporabnosti in tudi samem izgledu peči, ki so na voljo. Na ta del se nato navezujejo tudi
tehnologije kaminskih peči kjer je bralcu predstavljen način delovanja posamezne vrste
kaminske peči ter njihove prednosti in slabosti. Temu sledijo tudi razni dodatki in
pripomočki, ki so priročni in ki uporabo kaminske peči naredijo še prijetnejšo in
enostavnejšo.
Nato sta predstavljena še ekonomični in ekološki vidik uporabe kaminske peči. Pri
ekonomskem gre za cenovno primerjavo med različnimi energenti ogrevanja in kaj ta cena
pomeni za potrošnikov žep v času kurilne sezone. Zaradi uporabe trdih goriv, ki se pri
kaminskih pečeh uporabljajo, je prikazana tudi ekološka primerjava med temi energenti in
kakšen pomen ima njihova uporaba za organizme na Zemlji.
Temu sledi še predstavitev estetskega vidika uporabe. Pri tem je zajeto predvsem kakšen
pomen ima kaminska peč kot dodatek v prostoru, kako ga dopolnjuje itd.
Za to temo sem se odločila izvesti tudi anketni vprašalnik. V katerem sem intervjuvala tako
uporabnike, kot tudi neuporabnike kaminskih peči. Tako sem dobila vpogled v mnenje obeh
skupin ljudi.
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1.1. NAMEN NALOGE
Namen raziskovalne naloge je bil s pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti kakšen pogled
oz. mnenje imajo uporabniki in neuporabniki kaminskih peči in kaminov o le-teh.
1.1.1 CILJI
•
•
•
•

Ugotoviti ali je ogrevanje s kaminskimi pečmi na trda kuriva ekonomsko ugodnejše od
ostalih načinov ogrevanja (zemeljski plin, kurilno olje itd.).
Ugotoviti ali ogrevanje gospodinjstva s kaminskimi pečmi na trda kuriva predstavlja
večje ekološko tveganje od ogrevanja s pečmi na ostale energente.
Ugotoviti kateri dejavniki prevladujejo pri ljudeh, ko se odločajo za nakup kaminske
peči.
Ugotoviti za katere kaminske peči se ljudje v večini odločajo (odprti, zaprti, vgradni,
prostostoječi, kombinirani za dogrevanje vode itd.).

1.1.2 HIPOTEZE
•
•

•
•

H1: Ogrevanje s kaminskimi pečmi na trda kuriva je ekonomsko ugodnejše od ostalih
načinov ogrevanja (zemeljski plin, kurilno olje itd.).
H2: Ogrevanje gospodinjstva s kaminskimi pečmi na trda kuriva predstavlja večje
ekološko tveganje od ogrevanja s pečmi na ostale energente, ker pri izgorevanju v
ozračje spušča več škodljivih snovi.
H3: Ljudje se odločajo za kaminske peči predvsem zaradi estetskega razloga.
H4: Uporabniki se najpogosteje odločajo za zidani kamin z zaprtim kuriščem, bodisi
ker je bolj varno ali pa zaradi lepšega izgleda.
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ZGODOVINA KAMINOV

Ognjišča so ljudje in različne kulture uporabljali že dolgo časa nazaj, kolikor daleč segajo
zapiski o tem. Tradicionalno so imeli veliko pomembnih namenov. Služili so za kuhanje hrane
in za ogrevanje prostorov v hladnih dnevih in nočeh. Prav tako so služila kot nekakšen
zbirališčni prostor, kjer so se ljudje zbirali v bližini toplote. (˝Fireplaces Magazine˝, 2005)

2.1. Antična ognjišča
Kamini so izum, ki se ni razvil v zadnjih nekaj sto letih, temveč njihova zgodovina sega mnogo
dlje v zgodovino. Starodavne kulture so jih v določenih oblikah uporabljale že milijone let
nazaj. Prvi ˝kamini˝ so bili v uporabi že pri jamskih ljudeh. To niso bili takšni kamini kot jih
poznamo danes, temveč so bile zgolj preproste luknje, ki so jih napravili v zemlji, kjer se je
nato nahajal ogenj. To so bila ognjišča, ki so jih uporabljali za ogrevanje in kasneje tudi kuho.
Ta ognjišča so predstavljala tudi središčni prostor, kjer so se ljudje lahko zbirali, saj so bila
postavljena v sredini prostora, kar je omogočalo, da se je okrog ognja lahko zbralo največje
število ljudi. Problem takšnega ognjišča je bil, da dim ni mogel izhajati iz prostora. Ta
problem so rešili pozneje, ko so se ljudje preselili iz jam v slamnate koče, ki so imele na vrhu
majhno odprtino skozi katero je izhajal dim. Prav tako so ta problem rešili tisti, ki so živeli v
šotorih različnih oblik. (Young, 2009)
Prvi kamini so bili tako narejeni iz nekaj kamenja in če je bilo možno, še iz luknje na stropu
prostora kjer so bivali, kar je omogočalo, da se je dim od kurjenja kadil ven iz prostora.
Takšen način ni bil ravno učinkovit, saj dim ni popolnoma izhajal iz prostora, temveč se je
zadrževal v prostoru, kar je povzročilo, da so bilo prostori zelo zakajeni, umazanija pa je bila
povsod po prostoru. (Tsavo Media, 2010) Takšno ognjišče pa je omogočalo, da se je kar
največje število ljudi lahko zbralo okoli ognjišča, se ogrelo in čim bolje izkoristilo toplotno
območje okrog ognjišča. (˝Fireplaces Magazine˝, 2005)
Takšna oblika ognjišča se je obdržala tisoče let. Spreminjati se je začela, ko so pričeli graditi
dvonadstropne stavbe in so morali zasnovati nove vrste ognjišč in takrat so pričele nastajati
kaminske peči. Ljudje niso želeli imeti ognja na sredini lesenih tal v drugem nadstropju, zato
je bilo lažje, če so kaminsko peč postavili ob steno in dimnik ob strani. Problem je bil, ker so v
zgodnjih začetkih dimnike postavljali horizontalno, kar je povzročilo, da se je dim pogosto
valil v prostor, saj se ni mogel dvigovati. (˝Fireplaces Magazine˝, 2005)
Pozneje so zato izumili vertikalne dimnike. S tem, ko je bil dimnik speljan navzgor skozi
streho, se je ustvaril podtlak, zaradi česar se je dim dvigal in tako izhajal ven skozi dimnik.
Dimnik je verjetno tudi zato pomembna iznajdba, ki se je ohranila tako dolgo. (˝Fireplaces
Magazine˝, 2005)
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2.2. Kaminske peči v letih 1600 in 1700
Leta 1678 je princ Rupert iz Nemčije zasnoval novo in izboljšano rešetko, na katero se je
nalagalo drva. Rešetka je drva dvignila, tako da je lahko zrak prišel od spodaj in omogočil
boljše gorenje. Poleg tega je bil prisoten tudi nekakšen labirint cevi z zavoji in obrati, ki se je
nahajal tik pred začetkom dimnika po katerem se je pretakal topli zrak preden je vstopil v
dimnik. To je zmanjšalo možnosti za uhajanje dima in boljši izkoristek toplote, ki se jo je
pridobilo s kurjavo. (Young, 2009)

Slika 1: Rešetka za drva

Leta 1700 je Benjamin Franklin izumil Franklinovo pečico. Prestavil jo je nazaj v sredino
prostora, da bi proizvajala več toplote. Ta pečica je bila narejena iz litega železa, kar je
omogočalo, da je ogrevala prostor tudi ko v njej ni bilo več ognja. Prav tako je podaljšal pot,
ki jo je moral plin prepotovati, kar je tudi izboljšalo grelno učinkovitost.

Slika 2: Franklinova pečica
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Kljub temu je bila v letih 1700 velika možnost, da je zagorelo v dimnikih, zato so bili
zasnovani tako, da so jih lahko vrgli s hiše, če se je to slučajno zgodilo.
Leta 1796 je grof Rumford objavil prvega od svojih dveh načrtov v katerem je opisal svoj novi
načrt za kaminsko peč. Ta peč je imela visoko in plitvo kurišče, kar je povzročilo, da je bilo
ogrevanje bolj učinkovito, poenostavljen vrat pa se je izkazal za boljšega pri vleku dima
navzgor in ven. Takšna kombinacija je omogočila, da so dimnike lahko pričeli vgrajevat v
stene domov namesto da so jih nameščali zunaj, saj so bile manjše možnosti za nastanek
požara. Takšna zasnova kaminske peči je obstala skozi celotno 19. stoletje.

Poenostavljen
vrat

Boljši vlek
dima navzgor
Vlek je moten
zaradi mešanja
plinov in
prostorskega
zraka

TRADICIONALNI Slika 4: Rumfordova kaminska peč
RUMFORD
Slika 3: Primerjava med Rumfordovo pečjo in
tradicionalno

Po letu 1950 so sicer kaminske peči postale bolj okrasne kot pa pripomočki za kuhanje in
ogrevanje. (˝Fireplaces Magazine˝, 2005)

2.3. Kaminske peči v zgodnjem in poznem 20. stol.
Po prvi svetovni vojni se je pojavilo gibanje imenovano Art Deco, ki je poudarjalo funkcijo
nad obliko. Poudarjalo je moderne estetske vrednote, kar se je tudi odražalo na zgradbi
kaminov v tem obdobju. Po razdejanju, ki ga je pustila druga svetovna vojna, so postali velika
nuja, kar je povzročilo velik razvoj tovarniško izdelanih kaminov. (Young, 2009)
Ko se je pojavilo centralno ogrevanje se je tudi uporaba kaminskih peči precej zmanjšala.
Tako so imeli zgolj estetsko in okrasno vlogo namesto primarne vloge ogrevanja. Vendar se
danes vse to spreminja, kamini ponovno pridobivajo na veljavi, zaradi tehnološke
dopolnjenosti, učinkovitosti, cenovne dostopnosti kuriva, ki se uporablja za ogrevanje itd.
Domu daje posebno toplino, čar in izgled. Tako se je uporaba kaminov spremenila vse od
glavnega vira ogrevanja preko kuhanja do estetskega dopolnila doma, ki simbolizira toplino
in nam daje boljši občutek, ko v kaminu prasketa ogenj. Vendar pa kljub temu kamini in
kaminske peči ponovno pridobivajo na veljavi za ogrevanje bivalnih prostorov.
Univerza v Ljubljani
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3.

VRSTE KAMINSKIH PEČI

Do danes se je tehnologija kaminskih peči že dodobra razvila, tako da že praktično vsak lahko
najde kaminsko peč po svojem okusu. Samo ime predstavlja trajno žarečo peč, v precej
omejenih razmerah pa jo lahko uporabimo tudi kot odprt kamin. (Schiffer & Rascher, 1989)
Kaminska peč ima naslednje bistvene značilnosti:
•
•
•
•

Je tovarniško izdelana v končni obliki in dimenzijah
Ni sestavni del zgradbe (gradbeni element)
Kurišče je lahko odprto ali zaprto s steklom
V določenih pogojih jo lahko uporabimo kot trajno žarečo peč
(Schiffer & Rascher, 1989)

Glede na pogoje, ki nam jih nudi naš dom, si lahko omislimo različne vrste peči, ki nam
najbolj odgovarjajo in ki so vsakemu posamezniku finančno najbolj sprejemljive.

3.1. ZIDANI KAMIN
Ko se odločamo za nakup oz. postavitev zidanega kamina moramo vzeti v zakup, da pri izbiri
le-tega ne moremo samo iti v trgovino, ga izbrati, prinesti domov in postaviti v prostor kjer
bo stal. Takšen kamin nam postavijo ali sezidajo mojstri, ki so vešči tega dela. In ko takšen
kamin postavimo je edini način, da ga odstranimo ta, da ga poderemo oz. zazidamo, odvisno
kakšne oblike je.
Zidani kamini se lahko odlično vključijo v naš dom in mu dodajo dodatno toplino in čudovit
izgled. Za zidane kamine se po navadi odločamo pri novogradnji, saj prostore in inštalacije
lažje prilagodimo na začetku kot pa ko je že vse zgrajeno. Zato moramo biti pozorni, da pri
gradnji upoštevamo določene gradbeno-tehnične pogoje, da kasneje nimamo kakšnih
sitnosti. Pozorni moramo biti na katero mesto bomo postavili kamin, saj če ne bo na
pravilnem mestu ga ne bomo mogli uporabljati kot odprti kamin. (Schiffer & Rascher, 1989)
Če postavljamo odprti kamin moramo biti pozorni, da ga ne postavimo v:
•
•
•
•
•
•
•

Prostor, ki ima površino manjšo od 12m2
Na stopnišče
Predprostor, kamor lahko pride kdorkoli
Prostor kjer so lahko vnetljive snovi
V prostor kjer so še druga kurišča
V prostore, ki jih zračimo z ventilatorji
V prostore, kjer ni mogoč dovod svežega zraka (Schiffer & Rascher, 1989)
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Glede na to, da je kamin v središču pozornosti, lahko njegov zunanji izgled še doda k lepoti,
ki nam jo nudi že sam po sebi. Njegov zunanji izgled bo samo še povečal njegovo privlačnost,
tako kot okvir poveča privlačnost slike. (˝Fireplaces Magazine˝, 2005)
Kot že omenjeno lahko zidane kamine najlažje prilagajamo našemu domu in našemu okusu.
Odlična stvar pri njih je, da njihova oblika paše v vsako obliko doma od starinskega do
modernega, saj njihov izgled lahko prilagodimo praktično vsakemu domu, okusu, itd. Njihovo
zunanjost lahko oblečemo različne vrste kamenja vse od apnenca, granita, kamenja in skal,
marmorja in drugih kamenin. Glede na kamen, ki ga izberemo, imamo tudi možnost izbiranja
glede na barve, strukturo, izgled, kar da kaminu svojstveno lepoto in izvirnost. Glede na
kamen, ki ga izberemo, bo variirala tudi cena, zato moramo biti pozorni, da izberemo tudi
takšen kamen, ki ustreza našim finančnim zmožnostim. (˝Fireplaces˝, 2004) Poleg kamenja
lahko za zunanjost izberemo tudi različne vrste lesa; od mahagonija do češnje, hrasta itd.
(˝Fireplaces Magazine˝, 2005)
Zidane kamine lahko uporabljamo kot odprte kamine, kar pomeni, da ogenj načeloma ni nič
zavarovan. Kljub temu, da je kurišče odprto, imajo nekateri kamini nameščena vratca, ali pa
stoječe steklo, ki ga postavimo pred kurišče kamina. Lahko pa na mesto kurišča vgradimo
kaminski vložek s pomočjo katerega predvsem izboljšamo izkoristek goriva in da se prostor
ogreje veliko hitreje. (˝Pečarstvo Lah˝, 2011)
Odprti kamini prostor oz. predmete ogrevajo predvsem s sevanjem. Zaradi tega je njihov
izkoristek toplote zelo slab saj se večina toplote izgubi skozi dimnik. Njihovo ogrevanje si
lahko predstavljamo na način, če bi v mrzlem dnevu sedeli na soncu: okoli nas bi bilo mrzlo,
nam pa bi bilo vseeno toplo. Tako toploto čutimo, če npr. sedimo na udobnem naslonjaču
obrnjeni proti kaminu, če pa bi se postavili za naslonjač, toplota ne bo prišla do nas, saj bi ji
le-ta to preprečil. (Binggeli, 2003)
Vendar se v današnjih časih pojavljajo zidani kamini, ki so toplotno veliko bolj učinkoviti kot
nekoč. Pod kuriščem imajo nameščene zračnike, ki iz prostora črpajo svež zrak, ki zaokroži po
kurišču, nato pa topel zrak sprostijo skozi zračnik, ki je nameščen v višjem delu kamina nad
kuriščem. Včasih jim vgradijo tudi ventilatorje, ki skozi zračnik nežno razpihujejo topel zrak in
tako še bolj izkoristijo toploto, ki jo kamin oddaja. (Gitlin, 2006)
Eden od dodatkov, ki se lahko uporabljajo za večji toplotni izkoristek zidanih kaminov, je ta,
da je tik preden se prične dimnik, speljan labirint prostorov, ki so zaviti in po katerih se
pretaka topel zrak. Tako se maksimalno lahko izkoristi toplotni učinek kamina preden topel
zrak uide skozi dimnik. Ta način večjega izkoristka je predvsem uporabljen v lončenih pečeh.
(Gitlin, 2006)
To so peči, ki so bile v večji uporabi kakšnih 50 let nazaj, s pomočjo katerih so ogrevali večino
doma in so omogočale, da so ljudje lahko sedeli in ležali na njih. Oblečene so v keramične
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ploščice, kar omogoča da razvijejo veliko toplote že ob uporabi majhnih količin drv. Ploščice
oddajajo toploto, ki je prijetno topla na dotik in ne žareče vroča.

Slika 5: Zidani kamin z zaprtim
(steklena vratca) ognjiščem

Slika 6: Zidani kamin z odprtim ognjiščem

Če se odločamo za takšno vrsto kamina nam ni potrebno ogromno razmišljanja in inovacij.
Na tržišču je ogromno ponudb kjer si lahko kaminsko oblogo izberemo kar iz kataloga,
mojstri pa nato samo pridejo in ga postavijo na želeno in seveda ustrezno mesto. Kaminska
obloga je že tovarniško izdelana zunanjost zidanega kamina, ki se jo brez večjega dela postavi
v bivalni prostor.

Slika 7: Kaminska obloga

Slika 8: Kaminska obloga

3.2. SAMOSTOJEČI (kaminska peč)
Za samostoječe kamine se v večini primerov odločamo kadar kaminske peči postavljamo v
bivalne prostore naknadno. Z njihovim postavljanjem imamo minimalno dela, saj je edino
delo, ki ga je potrebno naredit to, da se postavi in sestavi dimnik primerne širine in višine. Na
tržišču je mnogo oblik samostoječih peči z velikimi in majhnimi kurišči, z velikimi in majhnimi
šipami, tako da se za skoraj vsak okus najde kaminska peč. Prav tako tudi cene zelo variirajo,
da si jo lahko privošči zelo veliko ljudi.
Samostoječe kaminske peči so praviloma zgrajene iz dveh materialov. Lahko so litoželezne ali
iz jekla. Starejše peči so najpogosteje litoželezne in so v večini žarilne, so lepo oblikovane na
svoji površini pa imajo različne reliefne vzorce. Pri njihovi uporabi moramo biti pozorni na to,
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da se peč počasi segreva in ohlaja, saj drugače lahko poči, kar pa se ne da popraviti. Če se
odločimo za jekleno peč pa glede segrevanja nimamo večjih problemov, saj je jeklo bolj
elastični material, ki dobro prenaša napetosti in če peč slučajno poči jo enostavno
popravimo, tako da počeni del zavarimo, česar pri litoželezni ne moremo storiti. (Schiffer &
Rascher, 1989) Toda na današnjem tržišču je večina kaminskih peči narejena iz
kombiniranega materiala, litega železa in jekla. Tako so bolj učinkovite in odporne na
intenziteto ognja. Poleg tega jih najdemo tudi v različnih barvah, vse od črnih, sivih, rdečih,
zelenih, itd. Veliko peči ima tudi kakšne dodatke, lahko so v celoti ali v delu oblečene v
keramične ploščice, da naredijo njihov izgled še bolj privlačen. (Gitlin, 2006) V notranjost,
kjer se nahaja kurišče, pa so pogosto oblečene še s šamotnimi ploščami, kar še bolj poveča
njihovo toplotno učinkovitost.

Slika 9: Litoželezna kaminska Slika 10: Moderna kaminska Slika 11: Kaminska
peč
peč
obložena s ploščicami

peč

Ko so odločamo za nakup samostoječe peči morami biti pozorni tudi na njihovo velikost, moč
in težo. Na velikost moramo biti pozorni, da kupimo ravno prav veliko, da jo lahko spravimo v
bivalni prostor, na težo moramo biti pozorni zato, da vemo, če tla lahko zdržijo takšno
breme teže, če je peč težja moramo tla ojačiti, da jih razbremenimo pritiska, ki ga povzroča
peč. Zelo pomembno pa je, da se pozanimamo o moči, ki jo peč ima. To pa zato, da kupimo
primerno močno, glede na velikost prostora v katerem bo peč postavljena in kaj vse mislimo
z njo zraven še ogrevati. Če bomo kupili prešibko peč, prostora ne bo ogrevala dovolj
učinkovito, če pa kupimo premočno, ga bo ogrevala preveč in bo v prostoru zelo vroče. Prav
tako moramo biti pozorni na to, ali bo peč postavljena v kotu, na sredi sobe ali ob steni, saj
vsaka postavitev peči oddaja toploto na drugačen način. (Gitlin, 2006) Ko se odločamo za
nakup ima vsaka peč navedene specifikacije, ki veljajo za njo, tako da se lahko odločimo za
takšno, ki bo našemu prostoru najbolje ustrezala.
Prav tako moramo biti pozorni kam bomo peč postavili. Postaviti jo moramo na tako mesto,
da na določeni razdalji okrog nje ni nobenega gorljivega pohištva, da so primerna tla in
bližnja okolica peči (npr. ploščice). (Gitlin, 2006)
Ko v prostor postavljamo kaminsko peč moramo naknadno postaviti tudi dimnik. Le-ta je po
navadi zgrajen iz večjega števila aluminijastih delov, ki so sestavljeni skupaj v enotno cev. En
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del, ki izhaja direktno iz peči, se nahaja v notranjem prostoru in je viden, drugi del pa je
zunanji in se dviga dovolj visoko, da dim izhaja iz njega.
S pomočjo notranjega dela dimnika lahko še povečamo učinkovitost peči. Namreč tudi
dimnik se segreva in oddaja toploto in če ga tako speljemo, da ga malo podaljšamo od
minimalne dolžine, kot bil sicer dolg, lahko bistveno povečamo toplotni izkoristek. Pri tem
moramo biti pozorni na to, da zaradi tega ne naredimo preveč zavojev, saj to lahko zmanjša
in oslabi vlek toplega zraka skozi dimnik, preostali dim se ohladi in tako se ustvarijo pogoji ,
da se na notranji strani tvori kreosot (ang. Creosot). (Gitlin, 2006) Le-ta naravno nastaja v
določenih količinah pri nepopolnem gorenju lesa in premoga in je sestavina, ki je odgovorna
za ohranitev in okus mesa v procesu prekajevanja. Če pa se nabira v dimniku, pa predstavlja
grožnjo da se zaneti požar.

3.3. OKRASNI (električni)
Veliko ljudi obožuje izgled ognja, kako žari, prasketa in daje prostoru poseben, topel,
romantični občutek. Vendar mnogo domov ne omogoča, da bi imeli v njihovi notranjosti
čisto pravi ogenj kot npr. v stanovanjih. Zato je v takšnih primerih najlažje v prostor postaviti
električni kamin, ki bo svojo nalogo opravil več kot odlično. Narejeni so iz različnih naravnih
materialov, kar jim še posebej daje pristen izgled pa tudi za vsako vrsto doma se najde
ustrezen.
Ker električni kamini za prikazovanje ognja ne uporabljajo ne lesa, plina, peletov itd., nam ni
potrebno skrbeti za čistočo prostora, še manj pa za čiščenje kamina. Za njegovo delovanje ga
samo priklopimo na elektriko in že začne delovati. Pri tem pa nam ni potrebno skrbeti za
previsok strošek elektrike, saj novejši že vsebujejo termostate, s katerimi lahko nadzorujemo
koliko toplote kamin oddaja in posledično koliko elektrike porablja. (˝Fireplaces-Fireplaces˝,
2004)
Dobrih deset let nazaj so električni kamini izgledali zelo ceneno, kot preprosti monitorji, ki so
skušali prikazati čudovit izgled ognja, kakršnega nam daje les v pravih kaminskih pečeh. V
tem času so se razvili do te točke, da nekaterih skoraj ni mogoče razlikovati od pravega
ognja. (Kamin-kamini, 2009) V notranjosti, ki ima izgled kurišča, so postavljena umetna drva
in umetni ogenj. (Jackson, n.d.) Večina električnih kaminov umeten ogenj prikazujejo s
pomočjo nežnega ventilatorja in blaga, ki ponazarja ogenj. Lesni ogenj pa prikazujejo s
pomočjo žarečih lučk, spet drugi pa so narejeni tako, da oponašajo premog z gorečo
žerjavico. (Gitlin, 2006) Toda danes tudi električni kamini omogočajo, da nam prostor
ogrejejo na prijetno temperaturo in tako ne poskrbijo samo za prijeten izgled, temveč tudi za
funkcionalnost. (˝Fireplaces-Fireplaces˝, 2004)
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Slika 12: Eden prvih električnih kaminov

Slika 13: Novejši električni kamin

3.4. KAMINSKI VLOŽKI
Kaminski vložki so ena izmed tehnologij, ki so le še izboljšali izkoristek toplote pri ogrevanju s
kaminskimi pečmi. Le-ti nam omogočajo, da lahko kontroliramo dovod zraka, odvod v
dimnik, poleg tega pa tudi ogrejejo zrak , ki se giba okoli njega.
Poleg že omenjenih izboljšav, ki jih prinašajo, prostor ogrevajo tudi s konvekcijo in ne samo s
sevanjem. Nameščene imajo zračnike, tako v spodnjem in zgornjem delu vložkov, ki v
notranjost srkajo svež zrak, ki se tako ogreje s kroženjem okoli vložka, nato pa se sprosti v
prostor skozi zračnik, ki je nameščen v zgornjem delu kamina. To izboljša porazdelitev
toplega zraka ter njegov izkoristek. (Gitlin, 2006)
Kaminski vložek tako predstavlja jedro kamina, ki šele s pravilno obzidavo postane popolna
grelna naprava, ki v naš dom prinaša lepoto in toplino. S pravilno obzidavo lahko
spreminjamo moč samega kamina oz. ji povečamo življenjsko dobo. V nasprotnem primeru
lahko postane neučinkovita ali morda celo nevarna, zato moramo poskrbeti, da nam takšne
kaminske peči, ki bodisi vsebujejo vložke ali kamine, ki so odprti, postavljajo mojstri, da stvar
deluje tako kot mora. V notranjosti so dostikrat obloženi s šamotnimi ploščami, katere so iz
dveh vrst. Poznamo pečarski šamot, ki omogoča pridušen prehod toplote iz notranjosti
kamina v bivalni prostor in tako poskrbi za enakomerno porazdelitev toplote. Lahko je liti
šamot, ki ima primešan silicijev karbid in omogoča hiter prehod toplote v bivalni prostor po
pričetku kurjenja. Lahko pa gre za kombinacijo obeh šamotov, čemur pravimo kaminbau
plošče, kar omogoča hiter prehod toplote in s tem segrevanje prostora. Poleg tega, pa ima
tudi sposobnost akumulacije toplote in s tem segreva bivalni prostor še dolgo po tem ko
ogenj že ugasne. (Hrovat, 2005) Šamot najdemo tudi v samostoječih kaminskih pečeh.
Kaminske vložke najdemo v mnogih oblikah, ki nam omogočajo različne zasteklitve. Od
čelnih zasteklitev do polkrožnih, prizmatičnih, tristranskih, tunelnih in L-zasteklitev, kar nam
ponuja pestro izbiro in seveda omogoča veliko prilagajanje našemu bivalnemu prostoru.
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Slika 14: Čelna zasteklitev

Slika 15: L zasteklitev

Slika 17: Prizmatična
zasteklitev

Slika 18: Tunelska zasteklitev

Slika 16: Polkrožna zasteklitev

Slika 19: Tristrana zasteklitev

3.5. KAMINI NA PLIN
Kamin na plin je še ena alternativa kaminski peči na drva, če imamo pomanjkanje prostora in
časa za kurjenje pravih drv, vendar nam je izgled ognja in čar ki ga doprinese prostoru zelo
všeč. Kamini na plin so prav tako dostopni v mnogih različnih oblikah kot kamini in kaminske
peči na drva. Obsegajo prav vse oblike standardnih kaminov, od zidanih do samostoječih, ki
so lahko različnega izgleda. Pretežno se uporabljajo kot okrasni kamini, nekateri pa imajo
tudi možnost ogrevanja prostora v katerem se nahajajo.
Za kurjavo se uporablja plin, ki je napeljan do naše hiše po ceveh, če pa nam to ni
omogočeno pa se kot alternativa plinu lahko uporabljata tudi propan in bioetanol.
(¨Fireplaces and wood stoves˝, 2010) Dobra stran kaminov na plin je, da ne zahtevajo
velikega dela za vzdrževanje. Ko plin izgoreva gori relativno čisto, saj za njim ne ostane nič
pepela. Vendar je kljub temu priporočeno, da se letno pregleda dimnik (če je) in zračnik, da
je vse tako kot mora biti. Prav tako mora biti kamin vsakih nekaj leti servisiran, da mu
zagotovimo popolno in pravilno delovanje. (Gitlin, 2006)
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Plinski kamini so zelo enostavni za uporabo, saj je njihovo prižiganje avtomatizirano in si
lahko lep izgled ognja lahko zagotovimo že s samim pritiskom na gumb. Vendar to ni tako
zelo učinkovito, če slučajno zmanjka elektrike. V tem primeru nam nekateri kamini nudijo
možnost, da lahko ogenj zanetimo ročno, npr. z vžigalico, pri nekaterih pa to enostavno ni
mogoče in smo v času, ko ni elektrike, brez ognja. (˝Fireplaces and wood stoves˝, 2010)
Plinski kamini so v bivališče vgrajeni na popolnoma enak način kot zidani kamini. Vendar, ker
ni potrebno imeti tako velikega kurišča kot pri kaminih na drva, nam ni potrebno tako močno
posegati v prostor, kar je še posebej primerno, če živimo v stanovanju in nam večji posegi
niso omogočeni.
Kljub temu, da kamin deluje na plin, imajo še vedno prisoten dimnik, skozi katerega izhaja
plin pri izgorevanju, zato moramo biti pozorni, da odpremo loputo, da plin lahko izhaja ven iz
prostora. Druga opcija pa je, da gradnja dimnika ni potrebna, v tem primeru pa se kot gorivo
uporablja bioetanol, kjer dimnik ni potreben, saj pri izgorevanju nastajata para in CO2, zato je
zelo pomembno, da je prostor, v katerem se takšen kamin nahaja, dokaj velik in v katerem
zrak dobro kroži. Če tega ni in kurimo bodisi na plin, propan, ali bioetanol, lahko pride do
nepopolnega izgorevanja plina, posledično se prične tvoriti ogljikov monoksid (CO), plin brez
vonja in barve, ki se sprošča v prostor in je strupen tako za ljudi, kot naše hišne ljubljenčke,
če jih imamo. (Charlotte, ˝Internet Home Alliance˝, 2007)
Plinski kamini zelo dobro ponazarjajo pravi ogenj. Eden od načinov, ki jim to omogoča, je tudi
ta, da se v kamin lahko vstavijo umetna drva, ki so lahko iz betona, keramike ali kakšnih
drugih negorljivih materialov, ki ponazarjajo goreča drva in tako dajejo še bolj pristen in
naraven videz ognja. Lahko pa imamo samo ogenj, ki ga ustvarja plin, brez imitacije drv.
(Gitlin, 2006)
Če se odločimo za nakup kaminske peči na plin je zelo pomembno, da v prostor, kjer se bo leta nahajal, vgradimo tudi senzor za zaznavanje ogljikovega monoksida in tudi za plin in dim,
da zavarujemo naše zdravje pred kakšnimi večjimi tragedijami. (Gitlin, 2006)

Slika 20: Moderni plinski kamin
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Slika 22: Moderni plinski kamin

4.

Slika 23: Klasični plinski kamin

TEHNOLOGIJE KAMINSKIH PEČI
4.1. ELEKTRIČNA

Pri električnih kaminih gre za imitacijo gorenja ognja. To imitacijo ustvarjajo različna
svetlobna telesa kot so tekstil, zrcala, najnovejši električni kamini pa imitacijo ustvarjajo s
pomočjo LED tehnologije, ki prikazuje žarjenje drv in osvetljene vodne pare in projekcijo, kar
omogoča zelo realistični prikaz ognja in dima. V veliki večini imajo tudi opcijo gretja, ki je
podobno delovanju gretja kaloriferjev, kjer je maksimalna moč gretja 2kW. Veliko prednost
predstavlja tudi to, da jih je mogoče nadzorovati z daljinskim upravljalnikom. Ogenj si lahko
enostavno prižgemo z daljincem iz naslonjača in nam ni potrebno vstajati, zlagati drv za
kurjenje in kar je najbolje, ne zahteva nobenega čiščenja, kot pravi kamini na trda goriva. Da
kamin deluje, potrebujemo samo vir električne energije in kamin že popolnoma deluje.
Električne kamine lahko kupimo v kompletih ali pa samo kaminske vložke in njegovo
zunanjost popolnoma prilagodimo našim željam. Kaminske vložke lahko v gradimo v na novo
zgrajeno odprtino za kamin ali pa v že obstoječi kamin, ki ga ne uporabljamo za kurjavo s
pravimi kurivi. (¨Bio kamini˝, 2010)
Dobra stran električnih kaminov je tudi ta, da ne povzročajo nič emisij in jih lahko postavimo
praktično povsod, posledično tudi ne potrebujemo nobenega dimnika. Lahko nadzorujemo
toploto tako, da reguliramo koliko toplote oddaja, lahko pa to funkcijo popolnoma izklopimo,
prikaz ognja pa še vedno deluje normalno, kot da bi ogenj res gorel. Drva, oglje, kar pač je v
˝kurišču˝električnega kamina dokaj realistično prikazuje kar pač mora. (˝Fireplaces
Lowdown˝, 2006)
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Slika 24: Vložek v električnem kaminu

Slika 25: Električni kamin

4.2. TRDA GORIVA
Trda goriva se nanašajo na vse vrste trdega materiala, ki se uporablja kot gorivo, ki proizvaja
energijo in zagotavlja toploto. Sem spadajo les, oglje, šota, premog, peleti, briketi itd.
4.2.1.

LES

Les je naraven material, ki ga uporabljamo v veliko različnih namenov. Je zelo vsestranski,
vendar ga kljub njegovemu naravnemu izgledu in pristnosti v industriji nadomeščamo z
različnimi umetnimi materiali. Vendar se kljub temu vedno znova vračamo nazaj k njemu.
Uporabljamo ga v različne namene, tako za gorivo, kot tudi za papir, izdelovanje pohištva, za
gradnjo, itd.
Les predstavlja najstarejši vir energije, ki so ga ljudje kdajkoli uporabljali za ogrevanje.
Uporabljali so ga že neandertalci. V začetkih so ga uporabljali v preprostih kuriščih, bodisi na
prostem, v jami, šotorih itd. Kasneje pa pri uporabi odprtih kaminov in nato kaminskih peči.
Les je pomemben vir energije tudi v Sloveniji, saj z njim ogrevamo kar 30% domov. V velikem
številu se uporablja zastarela tehnologija priprave in rabe lesa, izkoristki kurilnih naprav so
slabi, nekateri imajo neustrezne emisijske vrednosti. Zato moramo biti pozorni, da les kot vir
energije čim bolje izkoristimo, kar pa pomeni, da izkoristimo čim večji delež energije, ki se
nahaja v lesu in pri tem povzročimo čim manjše negativne vplive na okolje. (Krajnc & Kopše,
2005)

10 RAZLOGOV ZA UPORABO LESA KOT GORIVA
1.
2.
3.
4.
5.

Les je domači vir energije
Les je obnovljivi vir energije
Les je CO2 nevtralen
Raba lesa je okolju prijazna
Les omogoča samooskrbo gospodinjstev, ki imajo v lasti gozd
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6.
7.
8.
9.

Les je lokalno oz. regionalno dosegljiv
Les je poceni energent
Sodobna raba lesa je udobna
Pridobivanje, predelava in raba lesa v energetske namene zaposluje 15x več ljudi kot
fosilna goriva
10. Les prispeva k skladnejšemu razvoju podeželja
(Krajnc & Kopše, 2005)
Na kurilno vrednost lesa vplivajo vsebnost vode, vrsta lesa in njegova ohranjenost. Od teh
dejavnikov na kurilno vrednost lesa najbolj vpliva vlažnost oz. vsebnost vode. Voda namreč v
procesu zgorevanja lesa izhlapeva in pri tem se porablja energija. In bolj ko je les vlažen, več
energije se porabi za to, da voda izhlapi in tako jo ostane manj za naše ogrevanje. Za
izhlapevanje 1kg vode potrebujemo 0,68kWh. Na vsebnost vode lahko vplivamo z ustrezno
pripravo in sušenjem lesa.
Glede na vsebnost vode v lesu ločimo:
•
•
•
•

Svež les (les takoj po poseku, ima vlažnost nad 40%)
Gozdno suh les (les približno pol leta po poseku, ima vlažnost od 20-40%)
Zračno suh les (les, ki se je sušil vsaj šest mesecev v zračnih in pokritih prostorih, ima
vlažnost do 20%)
Tehnično suh les (umetno sušen, ima vlažnost 6-15%)

Primer: vsakih 10% vode v lesu zmanjša kurilno vrednost lesa za 12%. Npr., če kurimo gozdno
suh les, porabimo ¼ energije uskladiščene v lesu za izhlapevanje vode. (Krajnc & Kopše,
2005)
Sestava lesa:
•
•
•

40-50% celuloze
20-30% lignina
20-30% sestavin kot so ogljikovi hidrati, maščobe, čreslovina, minerali

(Malovrh & Praznik, n.d.)
Kot že omenjeno je eden od dejavnikov, ki vplivajo na kurilno vrednost lesa, tudi sama vrsta
lesa. Les je sestavljen iz različnih sestavin in tudi vsaka ta sestavina ima drugačno kurilno
vrednost. Dve od sestavin, ki se nahajata v lesu in ki vplivata na kurilno vrednost, sta lignin in
celuloza, kjer ima lignin višjo kurilno vrednost kot celuloza. V tem primeru imajo iglavci, ki
vsebujejo več lignina, pri enaki masni enoti (kg) višjo kurilno vrednost kot listavci. Vendar
imajo listavci večjo gostoto in imajo zato višjo kalorično vrednost glede na volumen (m3).
Zaradi višje gostote se listavci tudi počasneje sušijo in izgorevajo. (Krajnc & Kopše, 2005)
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Drevo zbira sončno energijo s pomočjo fotosinteze in jo kot nekakšen hranilnik shrani v lesni
masi. Rastline iz vode in CO2 s pomočjo sončne svetlobe tvorijo glukozo, stranski produkt
tega pa je tvorjenje kisika. Sončno energijo, ki je tako shranjena v lesu, lahko pridobimo kot
toplotno energijo v procesu gorenja lesa. Tukaj je proces ravno obraten. Ogljik (C) in kisik
(O), ki se nahajata v lesu, reagirata s kisikom, ki se nahaja v zraku in če je le tega dovolj, se
ogljik s kisikom veže v CO2 in pri tem se sprošča toplota. Če je količina kisika premajhna,
namesto CO2 nastaja ogljikov monoksid (CO) in veliko manj toplote. Les je CO2 nevtralen saj
se ga pri zgorevanju odda v okolje ravno toliko, kot ga je drevo prejelo v svoji rastni dobi.
(Malovrh & Praznik, n.d.)

Slika 26: Kroženje snovi v naravi

Postopek gorenja lesa:
1. Segrevanje in sušenje: ta del postopka poteka v območju do 100°C. Bolj ko je les suh
in bolj ko je droben, krajši je čas trajanja te faze in energija, ki se za to porabi, je
manjša. Če je les preveč vlažen je tudi v dimnih plinih preveč vlage, dim tako postane
gost in težak in ga prične vleči proti tlom. Ta plin lahko kondenzira na stenah
hladnega dimnika in ga poškoduje.
2. Uplinjevanje in termični razpad lesa (piroliza): les vsebuje 70-80% plinastih sestavin.
Ko se temperatura še poviša (240-250°C) se najprej izločijo plini kot sta kisik in vodik.
V nadaljnjem procesu razpadejo trdni elementi, katere predstavljata celuloza in
lignin, v plinasto stanje. Piroliza je endotermični proces, kar pomeni, da za svoj potek
potrebuje energijo. Zgorevanje pa je eksotermični proces pri katerem se energija
sprošča. Ta dva procesa v tej fazi potekata vzporedno. Pri termičnem razpadanju se
sproščajo tudi nekatere agresivne snovi kot so ocetna kislina, mravljinčna kislina itd.,
ki se posebno v začetni fazi gorenja (toplotna moč kotla se zmanjša) odlagajo na
stene kotla ali dimnika v obliki saj. Razpadanje lesa je primarno zgorevanje. V fazi
sekundarnega zgorevanja pa moramo dovajati dodatni zrak, ker poteka gorenje, s
čimer dosežemo popolno zgorevanje ob primerno visokih temperaturah, kjer se
sproščajo največje količine toplote.
3. Zgorevanje lesnega oglja: ta faza predstavlja končno fazo zgorevanja lesa v kateri
lesno oglje dogori z mirnim svetlim plamenom. Na koncu pa ostane pepel katerega
predstavljajo ostanki mineralov, ki se nahajajo v lesu. Pepel lahko uporabimo tudi kot
naravno gnojilo. (Malovrh & Praznik, n.d.), (˝Buderus˝, 2010)
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4.2.1.1.

POLENA

Polena ali drva so najstarejša in najbolj tradicionalna oblika lesa za kurjavo. Njihovo obliko in
velikost pridobimo s sekanjem ali žaganjem večjih kosov okroglega lesa. V povprečju se
njihova dolžina giblje med 30-50 cm. Polena lahko kupimo že pripravljena ali pa jih sami
razsekamo in žagamo tako, da nam njihova velikost čim bolj ustreza.
Polena so vir lesa, ki poleg tega, da je razsekan, ni popolnoma nič obdelan. Zato moramo biti
pozorni kdaj se les poseka in kako se shrani. Zato je najbolje, da les posekamo takrat ko je v
njem najmanjša vsebnost vode. To je takrat, ko drevje miruje (jesen, zima in zgodaj
spomladi), nato je potrebno les transportirati iz gozda in ga pripraviti za sekanje. Preden se
lotimo sekanja polen je treba les razžagati na dolžino 1m, da ga lahko lažje razsekamo na
polena. Ko imamo metrske cepanice ali ko drva že razsekamo jih moramo pravilno skladiščiti.
Skladovnico pokrijemo s polivinilom, zložimo pod streho, da jo zavarujemo pred dežjem in
snegom, če se le da naj bo to sončna in suha lega, kjer bo skladovnica izpostavljena soncu in
vetru, zaradi česar se bo les najbolje sušil. Če les pokrijemo s polivinilom moramo biti
pozorni, da ne pokrijemo celotnih drv, saj bi tako omogočili, da bi se vlaga zadrževala v
notranjosti, drva se nebi posušila, pojavila bi se lahko plesen in razkroj polen. Celotna polena
lahko s polivinilom pokrijemo z dveh strani šele takrat ko so polena skoraj popolnoma suha,
pri tem pa morata biti dve strani popolnoma odprti, da zrak še vedno lahko kroži.
Skladovnica naj ne bo zložena direktno ta tleh temveč naj bo dvignjena malo nad tlemi, da
se drva ne umažejo in ne zmočijo. Ko zlagamo polena je najbolje, da jih zlagamo v vrsto,
lahko tudi več, vendar moramo biti pozorni, da se ne držijo popolnoma skupaj, da zrak lahko
še vedno kroži. Lahko jih zložimo tudi ob steno, vendar naj bodo nekaj centimetrov
oddaljeni od stene, da se bodo bolje sušili. Od tega je najbolj optimalno sušenje, če jih
imamo zložene v eni vrsti in če je vsaj ena stran izpostavljena soncu. (˝Firewood Resource˝,
2011) Sušenje naj poteka vsaj šest mesecev. (Krajnc & Kopše, 2005)
Streha

Kroženje
zraka
Slika 27: Napačno shranjevanje
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Slika 28: Pravilno shranjevanje
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Slika 29: Način zlaganja drv

Slika 30: Koča za shranjevanje

PREDNOSTI:
•
•
•

Tradicionalna raba
Tehnologija pridobivanja je znana in enostavna
Enostavna samooskrba iz lastnega gozda

POMANKLJIVOSTI:
• Raba ni popolnoma avtomatizirana
• Tradicionalna priprava je fizično naporna
• Velik prostor za skladiščenje
• Priporočljivo je vsaj šest mesečno skladiščenje polen
(Krajnc & Kopše, 2005)
4.2.1.2.

SEKANCI

Sekanci so kosi sesekljanega lesa, ki so veliki nekje do 10 cm. Večinoma se izdelujejo iz lesnih
ostankov, drobnega lesa kot so veje, krošnje, les iz redčenja gozdov itd. Njihova kakovost je
odvisna od vhodne surovine ter tehnologije drobljenja lesa. Njihova velikost je odvisna od
kurilne naprave, ki se jo uporablja in se jo lahko prilagaja. Če imamo napravo lahko sekance
izdelujemo sami, drugače pa se jih dostavi s kamionom. Sekanci se uporabljajo za kotle, ki so
namenjeni za toplovodne sisteme centralnega ogrevanja s prisilno cirkulacijo vode. Njihovo
doziranje, vžiganje in delovanje kotla poteka samodejno. (˝Etiks˝, 2011) (Krajnc & Kopše,
2005)
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Slika 31: Izdelava sekancev

Slika 32: Velikost sekancev

Slika 33: Sekanci

PREDNOSTI:
•
•
•
•

Popolnoma avtomatiziran sistem ogrevanja
Visoko udobje ogrevanja
Kot gorivo je mogoče uporabiti katerikoli les
Nizek tekoči strošek ogrevanja

POMANKLJIVOSTI:
•
•
•

Visoka začetna investicija v sistem za centralno ogrevanje
Za izdelavo sekancev je potrebno imeti sekalnik
Potrebno je imeti velik in od kurilnice ločen prostor za skladiščenje sekancev

(Krajnc & Kopše, 2005)
4.2.1.3.

PELETI

Peleti predstavljajo standardizirano obliko biomase, ki se uporablja za kurjavo. Peleti so
stiskanci, ki so narejeni iz čistega lesa. Njihova proizvodnja je standardizirana in industrijska,
za izdelavo pa se uporablja lesni prah in žaganje, torej stranski produkti. Izdelajo jih tako, da
se suho žagovino ali prah pretvori v valjčke, ki imajo premer od 6-8mm, dolgi pa so od 1030mm. Imajo zelo visoko gostoto in zelo nizko vsebnost vlage (pod 10%), zaradi česar imajo
zelo visok toplotni izkoristek pri zgorevanju oz. višjo kurilno vrednost, ki znaša 4,9kWh/kg.
Uporaba peletov nam predvsem omogoča avtomatizacijo ogrevanja doma, saj se uporabljajo
predvsem v sodobnih pečeh, ki ogrevajo celoten dom, prev tako pa se lahko uporabljajo tudi
v kaminskih pečeh, ki so prilagojene za takšen način kurjave in so prav tako avtomatizirane.
Zaradi tega nam omogočajo avtomatizacijo, ki je popolnoma primerljiva z ogrevanjem na
kurilno olje ali plin. (˝Pellets for small-scale domestic heating systems˝, 2007)
Peleti so drobni stiskanci in prav zaradi njihove velikosti sta njihovo pakiranje in transport
enostavna. En način transporta je, da pelete na dom pripeljejo s cisternami, ki so podobne
cisternam za kurilno olje ali pa jih kupimo v vrečah. Dostava s cisternami se uporablja kadar
imamo večjo porabo peletov, torej kadar uporabljamo peči, ki imajo vlogo peči na olje ali
plin. Pelete v vrečah pa lahko kupimo v trgovinah in so pakirane v 10 ali 15 kg težkih vrečah,
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možen pa je tudi nakup ˝big bag˝vreče v kateri se nahaja 1-1,5m3 peletov. Ta manjša
pakiranja se uporabljajo kadar pelete uporabljamo za kurivo kaminskih ali sobnih peči kjer je
poraba manjša. (Krajnc & Kopše, 2005) Njihova uporaba in shranjevanje sta zato preprosta v
primerjavi s preostalimi fosilnimi gorivi. Kljub temu, da je tehnologija ogrevanja s peleti
relativno nova, se vedno bolj uveljavlja v domovih kot način ogrevanja. Ta tehnologija se
vedno bolj razvija, da bi bil toplotni izkoristek še večji. V primerjavi z ostalimi lesnimi viri
ogrevanja (polena, sekanci, briketi), nam peleti nudijo največ prednosti za majhne ogrevalne
sisteme (kaminske in sobne peči) in so najboljša alternativa za zamenjavo fosilnih goriv.
(˝Pellets for small-scale domestic heating systems˝, 2007)

Slika 34: Velikost in oblika peletov

Slika 35: Transport peletov

Proizvodnja
Peleti se proizvajajo iz čistih, neobdelanih virov lesa, kot so žagovina, katera je stranski
produkt na žagah, oblancev, prahu od brušenja, lubja in raznih lesnih odpadkov kot so
ostanki vej, krošenj itd. Poleg tega pa se lahko naredijo tudi iz drugih organskih snovi kot so
kmetijski odpadki, šota in organski odpadki gospodinjstev. Uporaba le-teh pa je pod velikim
vprašajem, saj naj bi v ozračje sprostili večje količine emisij zaradi svojega nepopolnega
gorenja.
Lesno biomaso, iz katere se naredijo peleti, je najprej potrebno pravilno shraniti nato pa še
dobro posušiti. Današnji trend sušenja biomase je, da se uporablja indirektno sušenje, kjer
material ni v direktnem stiku z višjimi temperaturami, zaradi česar bi bile večje možnosti
požara. Na takšen način se zmanjša poraba energije, ki je potrebna za sušenje. To omogoča
predhodna uporaba sušilnega stroja in kondenzatorja, ki direktno kondenzira vlago iz
sušilnega stroja. Takšen način sušenja je bolj energetsko učinkovit, vendar zahteva večji
finančni vložek. (˝Pellets for small-scale domestic heating systems˝, 2007)
Nato suho snov stisnejo pod pritiskom in tako nastanejo peleti. Izdelovanje se prične tako, da
lesno maso pod pritiskom iztisnejo skozi šobe želenega premera. Visok pritisk, ki se nahaja v
stiskalnici, povzroči zelo visoko temperaturo lesne mase. Ta visoka temperatura pa povzroči,
da se lignin, ki se nahaja v lesu, na hitro utekočini, zaradi česar deluje kot naravno lepilo in
tako drži pelete skupaj tudi ko se ohladijo. (Cardellichio, in drugi, 2010)
Takšna oblika se lahko brez skrbi shrani za dalj časa tako da nam ni potrebno skrbeti, da bi
splesneli ali da bi prišlo do samovžiga. Prav tako se ne spreminja njihova energetska moč, saj
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jo ohranijo. Nimajo roka trajanja, če so le pravilno skladiščeni in ne pridejo v stik s kakršno
koli obliko vode. (˝Pellets for small-scale domestic heating systems˝, 2007)
Peleti se kot gorivo za ogrevanje uporabljajo v pečeh ali kaminskih pečeh, ki so prilagojene
takšni kurjavi. Takšne peči so bile predstavljene leta 1984 (Binggeli, 2003), so bolj učinkovite
in manj onesnažujejo kot ostale peči na tradicionalna trda goriva. Njihova učinkovitost po
navadi dosega 90% učinkovitost. (˝Pellets for small-scale domestic heating systems˝, 2007)

Slika 36: Kaminska peč na pelete

PREDNOSTI:
•
•
•
•
•
•
•

Kakovost je standardizirana
Gorivo je homogeno
Večja kurilna vrednost na enoto
Enostaven transport
Popolnoma avtomatiziran sistem ogrevanja
Visoko udobje ogrevanja
Za skladiščenje ni potrebno imeti velikega prostora

POMANKLJIVOSTI
•
•
•
•

Visoka začetna investicija v sistem za centralno ogrevanje
Ni možna uporaba lastne biomase iz lastnega gozda (če ga imamo)
Občutljivi na vlago
Močno absorbirajo vodo

(Krajnc & Kopše, 2005)
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4.2.1.4. BRIKETI

Briketi so zelo podobni peletom. Narejeni so na isti način t.j. s stiskanjem in so dejansko
večja oblika peletov. Naredijo jih prav tako iz lubja, suhega žaganja, oblancev, lesnih
ostankov itd. So različnih oblik in tudi velikosti so različne. Dolgi so od 50mm do 150 mm,
premer pa sega od 50mm do 100mm.
(˝Biomass Energy Centre˝, 2008)

Slika 37: Briketi

Slika 38: Velikost briketov

Slika 39: Tovarna

PREDNOSTI:
•
•

Enostavnejša izdelava
Večja kurilna vrednost na enoto

SLABOSTI:
•
•
•

Raba ni avtomatizirana
Primerni predvsem za kamine in druga manj uporabljena kurišča
Visoka cena

(Krajnc & Kopše, 2005)
4.2.2.

OGLJE

Oglje je organski ostanek, ki je lahko rastlinskega ali živalskega izvora. Živalski se uporablja v
zdravstvene namene medtem ko se rastlinski za kurjavo. Nastane ob dehidraciji teh snovi ob
prisotnosti visokih temperatur in odsotnosti kisika. Njegova glavna sestavina je ogljik, ki
predstavlja od 85-98% teže. Po zgledu je podoben premogu, le da je porozen in lažji.

TRADICIONALNO PRIDOBIVANJE
Včasih so oglje pridobivali v kopah, ki so jih oglarji postavljali v gozdovih, kjer je bila dostava
drv in odvoz oglja enostavna. Predel, kjer so postavili kope, se je imenoval kopišče. Kopa se
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je pričela postavljati na sredini s pomočjo štirih lesenih kolov (strženic), ki so oblikovale
stržen. Nato so okrog stržena, po tleh, položili cepanice, na katere so položili sloj drv, da je bil
pod čim bolj raven in gosto pokrit. Okrog stržena so nato pokončno postavili drobna drva, ki
so bila čim bolj skupaj. Ta del se je imenoval gnezdo in je imel premer okoli 2m. nato so
okrog gnezda naložili debelejša drva katerih debelina se je proti zunanjosti kope manjšala.
Drva so bila po navadi zložena v dva sklada. Ploskev med dvema skladoma se je imenovala
sklep. Na zgornjem skladu kope se nahaja glava, ki je zložena iz kratkih in drobnih drv, ki so
zložena proti strženu čim bolj tesno skupaj, kar daje kopi značilen polkrožni zaključek.

Slika 40: Postavitev kope

Kopo je nato bilo potrebno pokriti. Pokrili so jo s plastjo prsti, ki je bila debela od 7-12 cm,
pod prstjo pa so se nahajala še smrekove ali jelove veje, praprot, trava listje, kar je kopo
varovalo in preprečilo vdor prsti v notranjost. Okoli so jo še obložili z obstavljači, katerih
naloga je bila zadržati prst. V prevleki prsti so se nahajale odprtine, s pomočjo katerih je
oglar lahko uravnaval dovod zraka in odvajanje dima.
Kopo so zažgali skozi stržen, ki so ga polnili s suhimi vejami. Od tu se je ogenj širil proti glavi
kope kjer se je pričelo kuhanje. Ob vznožju so se na štirih mestih zvrtale luknje skozi katere
se je dovajal in uravnaval zrak. Ko se je ogenj pričel dvigati iz stržena so kopo zaprli tudi na
vrhu in tako se je pričela oglenitev oz. kuhanje oglja. Za to je bila potrebna temperatura od
240-280°C.
Oglar je po kopi tudi hodil. Ko je pod njegovimi nogami pričelo hrščati, je bil to znak, da je
tam oglje že gotovo. Skozi dimnice se je takrat spustil dim in njegova barva je služila za
prepoznavanje znakov kdaj je oglje kuhano. (Dole, 2010)
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Slika 42: Kopa

Slika 41: Kurjenje v kopi

Danes pa se oglje pridobiva v posebnih pečeh iz odpadnega lesa in žagovine, kjer je postopek
nadzora ognja in kisika elektronsko nadzorovan zaradi česar je uspešnost skoraj 100%.
Uporaba oglja je bila večja v preteklosti, ko se je uporabljal v kovačijah, za kuho itd. Danes so
bolj v uporabi ogleni briketi, ki se uporabljajo za žare in briketi, ki so narejeni za kaminske
peči in s pomočjo katerih se lahko kar nekaj časa ohranja toploto v kaminski peči.
4.2.3.

PREMOG

Premog je fosilno gorivo, ki je v uporabi že zelo dolgo časa in se ga pridobiva z rudarjenjem,
dnevnim kopom ali pasovnim rudarjenjem. Je lahko gorljiva črna ali temno rjava kamnina, ki
je v večini sestavljena iz ogljika in ogljikovodikov, ter nekaterih drugih elementov, med
katerimi se nahaja tudi žveplo. (˝Surovine˝, 2008)
Premog je pričel nastajati v obdobju pred 40 do 300 milijoni let, njegov nastanek pa je
posledica tega, da se orjaška drevesa, praprotnice in druga drevesa, ki so propadla, niso
razgradila. Da se niso razgradila je bilo potrebno nekako preprečiti dostop kisiku. Dostop
kisika sta preprečila bodisi blato oz. močvirja, v katera so se drevesa pogreznila ali pa kisla
voda. Zaradi tega rastline niso propadle oz. zgnile. Na prejšnje plasti so se nalagale nove
plasti rastlin in zemlje. Zaradi več plasti se je povečala tudi teža in z njo pritisk na spodnje
plasti. Posledično so se rastline ob prisotnosti visokih temperatur spremenile v premog. (N.
Taylor, L. Taylor, & Krings, 2008)
Porast uporabe premoga se je pričel z industrijsko revolucijo, ko so pričeli uporabljati razne
stroje, prav tako pa se je uporabljal kot gorivo za poganjanje lokomotiv. Danes pa se
večinoma uporablja za proizvajanje električne energije (v Sloveniji 1/3). Preostanek pa se
predela v koks, plin ali tekoče gorivo.
Ena večjih težav uporabe premoga je močno onesnaževanje okolja s CO2, povzročanje kislega
dežja, v okolje se izpuščajo tudi večje količine prahu, ki vsebujejo uran, arzen, živo srebro in
druge težke kovine.
Danes se zato trudijo zmanjšati posledice onesnaževanja s premogom. To omogoča moderna
tehnologija s pomočjo katerih poskušajo povečati učinkovitost elektrarn, bolj učinkovite
elektrarne pa manj onesnažujejo, saj porabijo manj premoga za isto količino energije. Drugi
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način je, da premog očistijo gline, peska, žvepla in drugih elementov, ki se nahajajo v
premogu in se tako se količina pepela zmanjša za kar 50%. Za zmanjšanje onesnaževanja v
tovarnah je bilo razvitih kar nekaj tehnologij. To so ESP (Electrostatic percipitators), tekstilni
filtri (ang.: fabric filters), Wet scrubbers, filtrirni sistem za tople pline (ang.: Hot gas filtration
systems). To so zelo učinkovite tehnologije za zmanjšanje onesnaževanja, že samo ESP in
tekstilni filtri skupaj zmanjšata onesnaževanje z delci za kar 99,5%. (˝World coal association˝,
n.d.)

Slika
44:
premoga

Slika 43: Premog

4.2.4.

Izkopavanje Slika 45: Elektrarna na premog

ŠOTA

Šota je nekakšna zmes delno razpadle rastlinske snovi in zemlje, ki vsebuje pretežno
organski material. Nastaja iz ostankov rastlin (dreves, trav), gliv, žuželk, ostankov drugih
živali, ko je njihov razkroj zavrt zardi kislih in anaerobnih pogojev. Ob primernih pogojih
njenega nastanka predstavlja zgodnjo fazo v nastajanju premoga. Tvori se v več delih sveta, v
močvirji, barjih itd. Smatra se za obnovljiv vir energije vendar pa, ker je njeno obnavljanje
prepočasno (1mm na leto), se za našo uporabo ne šteje kot obnovljiv vir energije. Šota, ki je
prisotna na našem planetu danes, se je tvorila 630 milijonov let. Šoto stisnejo in pod
pritiskom se voda iztisne in ko je dokončno posušena se jo lahko uporablja kot gorivo. V
nekaterih državah predstavlja pomemben vir energije v industriji, domovih in za druge
namene. Njeni večji uporabniki in proizvajalci so Irska, Finska, Belorusija, Švedska, Ukrajina,
Rusija. (Used by permission of the World Energy Council, London, www.worldenergy.org,
2007)
Iz šote izdelujejo brikete, ki v primerjavi z lesom dajo več toplote, v primerjavi s premogovimi
briketi pa vsebujejo veliko manj pepela in zato manj onesnažujejo okolje. (˝Alternative hard
fuel energy˝, 2009)
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Slika 46: Šota

Obstaja pa problem na večjih območjih kjer se nahaja šota. Ta območja drenažirajo za
kmetijstvo, pogozdovanje in za pridobivanje šote. To se dogaja po celem svetu in predstavlja
grožnjo za druge organizme, saj jim uničuje naravne habitate in pospešuje klimatske
spremembe. Posledica drenaže šote je ta, da se ogljik, ki se je nabiral vsa ta tisočletja,
naenkrat izpostavi zraku, normalno pa je pod vodo, zato se prične razkrajati in se spremeni v
CO2, ki se nato sprošča v atmosfero. Veliko tveganje predstavljajo tudi požari, ki nastajajo na
teh območjih, saj se odvija isti proces poleg tega pa se tvorijo veliki oblaki prahu. (˝Wetlands
International˝, n.d.)

4.3. OLJE
Večina gospodinjstev današnjega časa si ne more predstavljati preživetja zime brez kurilnega
olja. Le-ta nas pozimi greje, ko je zunaj mrzlo. Olje je zelo lahko vnetljiva tekočina pridobljena
s pridelavo surove nafte, ki ima nizko viskoznost. (˝Heating oil for less˝, 2009)
Kurilno olje se predvsem uporablja za ogrevanje celotnega doma s centralnim ogrevanjem in
ne s kaminskimi pečmi. Njegova dostava in oskrbovanje sta dokaj preprosta, saj nam ga
ponudniki enostavno dostavijo na dom v cisternah. (˝Kurilno olje˝, 2011) Vendar, ker cena
kurilnega olja konstantno narašča, se ljudje vedno pogosteje odločajo oz. iščejo alternative
za ogrevanje svojega doma.

Slika 47: Transport kurilnega olja
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4.4. KURIŠČE S CENTRALNIM OGREVANJEM
Če se odločamo za kamin oz. kaminsko peč ni nujno, da nam služil le za polepšanje prostora v
katerem se nahaja in njegovo ogrevanje. Lahko ga naredimo še bolj funkcionalnega, če le
vemo kaj kupiti. Kamini so namreč tehnološko že tako zelo napredni, da lahko z njimi
ogrevamo naš celoten dom in ne samo tisti prostor v katerem se nahaja.
Tem kaminom se reče termo-kamini in z njimi lahko ogrevamo celoten dom. To so bodisi
kaminske peči ali pa kaminski vložki, ki imajo vgrajen toplovodni izmenjevalnik, ki ga
priključimo na sistem ogrevanja z radiatorji. (˝Euroline˝, 2010) Tako bomo, ko bomo kamin
zakurili, ogrevali še celotno hišo, saj se bo voda v izmenjevalniku ogrela, nato pa bo potovala
po ceveh do radiatorjev, hladna pa bo prišla nazaj in se ponovno ogrela. Gre za popolnoma
enak princip, kot če bi imeli peč za centralno ogrevanje.
Funkcionalnost pa lahko še bolj povečamo, če je taka peč narejena za kurjenje s peleti, saj bo
ogrevanje tako popolnoma avtomatizirano in bo dejansko tako kot če bi imeli peč na olje ali
plin, le da bomo s kaminom pridobili še na videzu in sami toplini, ki jo bo doprinesel v sam
prostor v katerem je postavljen. Vendar moramo biti pozorni, da konstantno dodajamo
pelete v peč, da jih ne zmanjka, saj nimajo tako velikega shranjevalnika kot kotli na pelete za
centralno ogrevanje.

Slika 48: Kaminska peč na centralno ogrevanje

Slika 49: Centralno ogrevanje s kaminom

Lahko pa se odločimo tudi za toplovodni kamin. Le-ta se od prejšnjih razlikuje po tem, da se
lesnemu energentu doda še en. Torej v tem primeru pride do kombiniranega ogrevanja
doma, ki lahko poteka nepretrgano, tudi ko smo dalj časa od doma. Kombiniramo lahko
polena-peleti in polena-plin, peleti-plin itd. (˝Centralno ogrevanje˝, n.d.)
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Hranilnik toplote

Podajalec pelet

Slika 50: Kombinirano ogrevanje

4.5. PLIN
Zemeljski plin je v svoji čisti obliki brez vonja in barve. Je eden glavnih energentov, ki svet
zalagajo z energijo. Je eden najčistejših, varnih in najbolj uporabnih virov energije. Za
njegovo ime v vsakdanji uporabi uporabljamo samo ˝plin˝. Ob zgorevanju, nam daje veliko
energije in malo emisij v primerjavi z ostalimi fosilnimi gorivi. Ob zgorevanju oddaja manj
škodljivih snovi, ki se sproščajo v ozračje. Uporablja se ga v dnevni uporabi v domovih za
ogrevanje, kuhanje in tudi proizvajanje elektrike.
Zemeljski plin je mešanica ogljikovodikovih plinov, katerega v večini sestavlja metan (CH4),
sledijo pa etan (C2H6), propan (C3H8), butan (C4H10), ogljikov dioksid in drugi. Plin, ki ga
uporabljamo, je prečiščen in obdelan in njegovo zgradbo predstavlja skoraj čisti metan. Plinu
dodajajo mercaptan oz. metanetiol (CH4S), ki plinu da vonj ˝gnilih jajc˝, da ga lahko
zavohamo če se kje pojavi njegovo uhajanje. (˝NaturalGas˝, 2004)
Nahaja se pod zemljo, običajno skupaj z nafto. Nastaja pod vplivom visokih pritiskov iz
odmrlih mikroorganizmov, živali in rastlin, ki so se v nekdanjih morjih posedli na morsko dno,
kjer so jih prekrile nepropustne plasti materiala. Te plasti so na material vršile pritisk, zaradi
česar se je stiskal in ob prisotnosti visokih temperatur, ki so prisotne v notranjosti zemlje, se
razbijejo ogljikove vezi v organskem materialu. In globlje kot se material nahaja, višje so
temperature in tam nastaja zemeljski plin. Takšnemu plinu rečemo tudi thermogenic metan.
Plin pa lahko nastaja tudi, s transformacijo organskega materiala s pomočjo
mikroorganizmov. Ko organizmi razkrajajo organski material s tem razbijajo ogljikove vezi in

Univerza v Ljubljani

Pedagoška in Biotehniška fakulteta

Stran /

Maja Brate: Diplomsko delo

sprošča se metan. Takšnemu plinu pravimo tudi biološki metan (ang. Bigenic methane),
vendar ker razkroj poteka bolj na površini zemlje, se le-ta izgubi v ozračje. (˝NaturalGas˝,
2004)
Zemeljski plin, nam je najbolje poznan po uporabi v gospodinjstvih, kjer se uporablja za
ogrevanje domov v zimskih časih, lahko pa se uporablja tudi v kaminskih pečeh kot
alternativa drvom. Vendar, je potrebno imeti vgrajen dimnik, kot pri ˝navadnih kaminih˝.

4.6. BIOETANOL
Bioetanol se kot gorivo uporablja za alternativo plinu in električnemu kaminu. Namreč, če
živimo v stanovanju ali če se odločamo samo za okrasni kamin in želimo imeti pravi ogenj v
prostoru in nimamo prostora za dimnik, bi to lahko bila prava rešitev za nas. Vendar pa gre v
tem primeru zgolj za okras, saj z njim ne moremo ogrevati prostora v katerem se nahaja
kamin. (˝Bio-kamini˝, n.d.)
Bioetanol je organski alkohol katerega proizvajajo s fermentacijo rastlin, pogosto je to
sladkorni trs, pšenica ali koruza. Smatra se ga kot obnovljiv vir energije in je okolju prijazen
saj je praktično nevtralen kar se tiče emisij CO2. Ko se kuri bioetanol pri njegov zgorevanju
nastajata CO2 in vodna para. Količina izpuščenega CO2 je približno enaka količini CO2, ki
nastane pri kurjenju dveh sveč. (Charlotte, ˝Internet Home Alliance˝, 2007)
Vendar pa njegova uporaba le ni tako nedolžna kot se zdi na prvi pogled. Če je v prostoru
premalo kroženja zraka lahko pride do nepopolnega gorenja in se prične sproščati ogljikov
monoksid, ki je strupen za živa bitja. Poleg tega, če ne deluje pravilno, se v prostor lahko
izločata preveč CO2 in vlaga, preveč vlage pa lahko povzroči razvoj plesni v prostoru. Zato je
zelo pomembno, da imamo kamin vgrajen v prostoru ki je dobro zračen in zrak dobro kroži.
(Charlotte, ˝Internet Home Alliance˝, 2007) Sicer pa je to pomembno ne glede na to kakšen
kamin imamo v našem domu.
Bioetanol je tekoča snov ki je gelaste strukture. (˝Prestigious fires˝, 2011) Tudi zato moramo
biti pozorni, ko dolivamo bioetanol v gorilnik, da ga ne polijemo, da se nebi kasneje vnelo.
Gorilniki sami po sebi pa so varni, saj so nekateri polnjeni s keramičnim polnilom, tako da se
njihova vsebina ne bo polila tudi če ga prevrnemo. (˝Bio-kamini˝, n.d.)

Slika 51: Gorilnik na bioetanol
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KAMINSKI DODATKI

Ko se odločimo za nakup kaminske peči je potrebno kupiti tudi določene pripomočke. Ti
pripomočki nam pomagajo, ko je potrebno zakuriti ogenj, med samim gorenjem in ko je peč
potrebno očistiti.
Ko je potrebno zakuriti ogenj so nam v veliko pomoč različna vžigalna sredstva, ki
nadomestijo papir in nam tako zelo olajšajo prižiganje ognja. V trgovinah so na voljo v
različnih oblikah (lističi, kocke, les, itd.) in iz različnih snovi, gorijo pa tudi do 8 minut.
Nekatere oblike je potrebno prižgati z ognjem (vžigalnik ali vžigalice), nekateri pa so že sami
narejeni po principu vžigalic in dodaten ogenj niti ni potreben.

Slika 52: Vžigalice, ki gorijo 8
Slika 53: Parafin, gori 6-8 min
min

Slika 54: Vžigalno sredstvo iz
lesa in voska

Slika 56: Vžigalni lističi
Slika 55: Vžigalne kocke iz kerozina, kocka gori 8
min

Ko ogenj že gori, so pri nekaterih odprtih kaminih v kurišču prisotni tudi nosilci drv, na
katerih so drva in tam tudi gorijo. Pri odprti kaminih je zelo dobro, če imamo zaščito za pred
kurišče. Le-ta je lahko steklena ali narejena iz posebne elastične žice, ki zaščiti bivalni prostor
pred iskram, ki bi lahko letele v prostor pri kurjenju lesa, ki vsebuje večje količine smole.
(Schiffer & Rascher, 1989) S tem pa prav tako lahko nadzorujemo dovod zraka.

Univerza v Ljubljani

Pedagoška in Biotehniška fakulteta

Stran /

Maja Brate: Diplomsko delo

Slika 57: Nosilec za drva v kurišču

Slika 58: Zaščita za pred kurišče

Zelo pomemben pripomoček pri uporabi kamina pa so metlica, lopatka, grebljica in
prijemalka. Z grebljico in prijemalko si pomagamo, ko ogenj že gori ali pa je ravno dobro
ugasnil in z njima lahko premikamo polena po kurišču, tako da so na najbolj optimalnem
položaju za gorenje in izgorevanje.
Lopatko in metlico pa se uporablja predvsem za čiščenje kaminske peči. Z njima počistimo
preostanek pepela, ki ostane v kurišču, tako da ga z metlico pometemo z lopatko pa
poberemo ven. Te pripomočke se navadno kupi v kompletih na nosilcih in v različnih oblikah,
vse od modernih do starinskih in tudi z različnimi figurami, ki predstavljajo nosilce. Ti
pripomočki so tudi v različnih velikostih, zato je bolje da se odločimo za srednjo oz. malo
manjšo velikost, saj so večji po navadi dokaj težki in nam zato zelo otežijo njihovo uporabo.

Slika 59: Različne oblike pripomočkov pri uporabi kamina

Čiščenje kaminske peči zna biti zelo neprijetno in tudi umazano delo. Tako si lahko čiščenje
olajšamo z nakupom sesalnika za pepel. Lahko pa se odločimo samo za dodatek, ki ga
nastavimo na navaden sesalec, tako se v sesalec ujame samo prah, v sesalniku za pepel pa
ostane pepel in ostanki goriva. Vendar ko sesamo pepel moramo biti pozorni na to, da je
gorivo v peči popolnoma ugasnilo, da ne posesamo kakšnih še tlečih ostankov in tako
preprečimo morebitni požar. (Schiffer & Rascher, 1989)
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Slika 60: Dodatek za sesanje Slika 61: Nastavitev dodatka za Slika 62: Sesalnik pepela
sesanje pepela
pepela

Zadnja stvar, ki jo še potrebujemo pri uporabi kaminske peči, pa je čistilo za steklo. To
potrebujemo, če imamo zaprti kamin ali samostoječo kaminsko peč. Namreč steklo, ki je na
vratcih ali obdaja celotno kurišče, se sčasoma zamaže. Kako hitro pride do tega je odvisno od
tega kako pogosto kurimo in s kakšno vrsto lesa. Če kurimo vsak dan ga je po navadi
potrebno očistiti vsake štiri dni, da se umazanija ne ˝zapeče˝ na steklo. V tem primeru bi
resno namučili naše mišice ob čiščenju. To pa je odvisno s čim kurimo in kaj uporabljamo za
prižiganje ognja. Če uporabljamo papir se bo steklo veliko hitreje umazalo kot če
uporabljamo katerega od zgoraj navedenih pripomočkov, saj se pri uporabi papirja veliko
bolj kadi in steklo se tako veliko hitreje umaže. Za čiščenje teh stekel obstajajo prav posebna
čistila s pomočjo katerih hitreje in lažje očistimo umazanijo.

Slika 63: Različna čistila za čiščenje stekla
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STROŠKI OGREVANJA PRI RAZLIČNIH NAČINIH
OGREVANJA

Dandanes je na tržišču mnogo različnih vrst goriv za ogrevanje našega doma prav tako pa je
tudi mnogo različnih ponudnikov. Mnogo let nazaj so se ljudje ogrevali z lesom, kateri je bil
edini surovinski vir, ki so ga poznali, nato pa se je pričela razvijati tehnologija. In z razvojem
tehnologije so se pričeli uveljavljati tudi različni načini ogrevanja domov.
Najbolj praktičen način ogrevanja, ki se je uveljavil v zadnjih letih, je ogrevanje doma s
kurilnim oljem in zemeljskim plinom. Sam proces ogrevanja z njima je popolnoma
avtomatiziran in ljudje nimajo praktično nobenega dela. Edina stvar, ki je potrebna je, da se
nastavi termostat na želeno temperaturo, vse ostalo pa naredi peč sama. V začetku je bila
cena nafte in s tem tudi kurilnega olja občutno cenejša kot pa je danes. Cena surove nafte je
sicer narasla v zadnjih letih, vendar niti približno ne za toliko kot so se dvignile cene na
tržišču. Sama cena kurilnega olja se je v Sloveniji zelo povečala. Na začetku leta 2006 je cena
za liter znašala 0,611€, v začetku leta 2012 pa je znašala že skoraj 1€, bolj natančno 0,945€
za liter. (˝Horizont˝, 2008) Cena zemeljskega plina pa se je od januarja 2008, ko je cena za
liter znašala 0,3165€ za liter, do januarja 2012 dvignila na kar na 0,5762€. (˝Energetika
Celje˝, 2012) Krivec za tako drastičen dvig cen kurilnega olja kot tudi bencina in dizla za
vozila, je v veliki meri kriva država s svojim neprestanim dvigovanjem trošarin, saj je to eden
od najlažjih načinov za polnjenje proračunskega primanjkljaja – ljudje se v službe pač morajo
pripeljati, javni prevoz pa, razen za Ljubljančane, ni dovolj razvit.
Ravno zaradi vrtoglavega dvigovanja cen, se veliko ljudi odloča za ogrevanje doma z
drugačnimi surovinskimi viri, ki so njihovim žepom finančno mnogo bolj prijaznejši od
kurilnega olja in plina. Mnogo ljudi se zato odloči za uporabo tako kaminskih peči, s katerimi
lahko ogrevajo bodisi le del doma ali celo cel dom, kot tudi samih kotlov na les. Namreč
sama raba je dandanes lahko že precej avtomatizirana, tako da je, kar se tega tiče, praktično
isto, kot če bi dom ogrevali s plinom ali oljem. Na tržišču je za takšen način ogrevanja
prisotnih mnogo tipov goriv, od drv, peletov in briketov, pri katerih z njihovo izdelavo,
proizvajalci poskrbijo za boljši toplotni izkoristek, manjše onesnaževanje in seveda, ker imajo
standardno velikost, je raba lahko avtomatizirana.
Poleg tega pa je tudi smiselno, da imamo kombinirano ogrevanje. Namreč, če živimo v
starejši hiši, kjer je centralo ogrevanje prilagojeno ogrevanju z oljem, bi bila sama investicija
za celotno menjavo kotla dokaj draga, če bi želeli za gorivo uporabljati katero od zgoraj
naštetih surovin, zato se veliko ljudi odloča tudi ta kombinirano ogrevanje. Kajti delavni čas
ljudi se je krepko pomaknil v popoldanske ure, zato tudi ni potrebno močno ogrevanje doma,
saj niso toliko doma. Ljudje se tako poslužujejo ogrevanja doma z oljem, ki je nastavljeno na
neko minimalno temperaturo, da hiša ni popolnoma ledena ko pridejo domov. Zato, da pa
bivalne prostore bolj temeljito ogrejejo, pa se veliko ljudi odloči za nakup kaminskih peči ali
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zidanih kaminov, s katerimi lahko bivalni prostor zelo prijetno ogrejejo že s samo nekaj
poleni.
Ravno zaradi tega, kar se dogaja na tržišču s cenami goriv on odzivov ljudi na to, sem se
odločila za primerjavo cen določenih vrst goriv. To sem storila tako, da sem na internetu
poiskala različne dobavitelje različnih surovin in kakšne cene ponujajo za te surovine. Cene
plina in olja so za vse ponudnike enake, saj jih določa država, razlikujejo se le glede na
količino, ki jo ljudje vzamejo oz. porabijo. Zato sem vzela cene za najmanjšo porabo, ki je
posledično malo višja. Nato sem poiskala kalorične vrednosti posameznih goriv, ki so skupaj
s cenami prikazane v tabeli 1. Kalorična vrednost (v kWh), nam pove koliko energije ima
določena enota surovine. Skupaj s temi podatki so podane tudi cene za surovine za enoto. Ko
sem imela zbrane vse te podatke sem s preprostim križnim računom izračunala katera
surovina je najcenejša za pridobitev 1kWh energije. Moji izračuni so potrdili, da sta olje in
plin daleč najdražja, sledijo jima peleti, nato pa še drva in briketi. Cene briketov in drv se
razlikujejo glede na tip drv in ponudnikov briketov.
Seveda lahko sam les oz. drva pridobimo še ceneje od teh cen. V naši bližnji okolici se
namreč velikokrat najde kakšen kmet, ki prodaja takšna drva po še malo nižji ceni. Druga
možnost, kako lahko drva pridobimo še ceneje, pa je ta, da jih kupimo na kakšni žagi. Tam se
po navadi dobijo ostanki z žage, pri katerih se moramo dobro pozanimati za ostanke
katerega tipa lesa gre. To so obrezani deli debel, ki se jih na dom pripelje s tovornjakom.
Edina slabost tega je, da zahteva fizično delo domačih. Te kose je namreč potrebno razžagati
na primerno velikost in nato tudi pospraviti. To lahko povem iz lastnih izkušenj, saj se pri nas
doma s takšno vrsto kurjave sedaj grejemo že kar nekaj let in z denarjem, ki bi ga porabili za
enoletno ogrevanje z oljem, se na takšen način grejemo dobri dve leti in to še veliko bolje,
saj je bolj toplo.

Vrsta goriva
Kurilno olje
Zemeljski plin
Lesni peleti
Bukova drva
Beli gaber drva
Fishner Bukovi
briketi
Lesni briketi

Enota

kWh/enoto
10,70
9,5
4,9
3.078
3.420
7,9

Cena za enoto
(€)
0,945
0,5762
0,232
65,99
49,44
0,389

Cena za 1kWh
(€)
0,0883
0,0606
0,0473
0,0214
0,0145
0,0492

1l
1m3
1kg
3
1m (cca 855kg)
1m3 (cca 950kg)
1kg
1kg

4,9

0,120

0,0245

Tabela 1: Cenovna primerjava različnih energentov ogrevanja

(˝Biomasa˝, n.d.), (Krajnc & Kopše, 2005), (˝Petrol˝, 2012), (˝Energetika Celje˝, 2012),
(˝Profiles˝, 2009), (˝Kurjava˝, 2010), (˝Za topel dom˝, 2011), (˝Briketi lesni˝, 2010)
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V tabeli 1 je prikazano razmerje med različnimi energenti ogrevanja in stroški, ki jih le-ti
prinesejo. Razvidno je, da je ogrevanje z lesnimi viri daleč najcenejše v primerjavi s
preostalimi, še posebej z oljem, ki je daleč najdražji. Na podlagi teh podatkov lahko potrdim
svojo 1. hipotezo, ki trdi, da je ogrevanje s kaminskimi pečmi na trda kuriva ekonomsko
ugodnejše od ostalih načinov ogrevanja.

7.

EKOLOŠKI VPLIVI POSAMEZIH NAČINOV
OGREVANJA

Za kurjavo v kaminskih pečeh se v večini uporablja les, zato bom predstavila ekološki vpliv
tega energenta, za primerjavo pa še olje in plin.

LES
Emisije, ki se sproščajo v zrak pri kurjenju lesa, so sestavljene iz kompleksne mešanice plinov
in delcev, vključno z vdihljivimi delci PM10 (ang:particulate matter of diameter less then or
equal to 10 micrometers – delci, ki so v premeru enako veliki ali manjši od 10 mikrometrov),
še bolj finih delcev PM2,5 (ang:particulate matter of diameter less then or equal to 2,5
micrometers – delci, ki so v premeru enako veliki ali manjši 2,5 mikrometrom), žveplovi
oksidi (NOX), dušikovi oksidi (NOX), in ogljikov monoksid (CO). Ti plini povzročajo slab zrak in
pripomorejo pri nastajanju smoga. Emisije, ki se pojavljajo v naseljih in nastajajo z gorenjem
lesa, vsebujejo tudi karcinogene sestavine, kot so policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH),
benzen, formaldehid in dioksini. (Gingrich & Macfarlane, 2002) Nastaja tudi ogljikov dioksid
(CO2), vendar je rastlinski vir energije CO2 nevtralen, kajti rastline skozi celotno svoje življenje
iz zraka črpajo CO2, namesto njega pa v atmosfero vračajo kisik (O2). In če les kurimo, se v
ozračje sprosti toliko CO2, kot bi se ga sprostilo pri njegovem naravnem razkroju.
Na sestavo dima, ki se odda skozi dimnik, lahko vplivamo že uporabniki sami. Na to lahko
vplivamo tako, da kurimo le ustrezno gorivo (les, ki je ustrezno sušen s čim manj vlage,
peleti, briketi, itd.) in čim manj odpadnega materiala kot so plastika, guma, barva, olje,
plastificiran in/ali povoskan papir, kot tudi čim manj oglja in premoga. Pri kurjenju teh snovi
se v ozračje spuščajo strupene kemikalije, ki lahko poškodujejo našo kaminsko peč in kar je
še huje, škodujejo našemu zdravju. (Strategies for Reducing Residential Wood Smoke, 2009)
Drugi način pa je, da, ko so odločamo za nakup, kupimo čim bolj ustrezni kamin s čim boljšim
izgorevanjem. Pri pregledovanju literature, pravilnikov in zakonikov sicer nisem nikjer
naletela, da bi bilo kje omenjeno oziroma zapisano kako ustrezne morajo biti peči, ki jih
potrošniki lahko kupijo pri prodajalcih pri nas. Zasledila pa sem, da so v Ameriki uzakonili, da
se lahko prodajajo samo kamini in kaminske peči, ki ustrezajo njihovi zakonodaji. Te peči so
EPA odobrene, kar pomeni da jih je odobrila Ameriška okoljevarstvena agencija (ang.: USEPA
- U.S. Environmental Protection Agency). Te peči zmanjšajo emisije tudi do 90% v primerjavi
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s starejšimi pečmi in imajo tudi boljši izkoristek. (New Hampshire department of
Environmental Services, 2009) To so uzakonili leta 1988, kar pomeni, da morajo vse peči, ki
so bile narejene po tem letu, ustrezati določenim merilom, kar pomeni, da v ozračje ne
smejo spustiti več kot 7,5g/h vdihljivih delcev, kar velja za nekatalitične modele (ang.: noncatalytic wood stoves) in 4,1g/h, kar velja za katalitične peči (ang.: catalytic wood stoves).
(Liebl S., 2006) Te peči so v Ameriki označene z določenimi nalepkami, ki dokazujejo, da peči
ustrezajo tem merilom.
Koliko dejansko naša kaminska peč onesnažuje okolje lahko preverimo že na zelo preprost
način. Dovolj je že, če samo pogledamo v dimnik in vidimo kakšen dim izhaja in njega v
ozračje. Količina dima, ki izhaja iz dimnika, bi morala biti manjša in čim bolj bele do prozorne
barve. To pomeni, da je prisotna predvsem para in zelo malo onesnaževalcev oz. delcev. Bolj
ko je dim črn in gost več delcev vsebuje in bolj je škodljiv za nas, prav tako pa je izkoristek
lesa manjši. Na to lahko vplivamo tudi sami, namreč, če dovajamo manj zraka, s tem
povzročimo, da drva gorijo počasneje, vendar je tudi njihovo izgorevanje slabše. Dovajati je
potrebno čim več zraka, da je gorenje bolj popolno. S tem dobimo večji energijski izkoristek
goriva v ozračje pa se sprosti tudi manj škodljivih delcev.
Pozorni moramo biti tudi na to, kako močno peč kupimo za naš prostor. Če ne kupimo ravno
pravšnje in npr. kupimo premočno, potem bomo po vsej verjetnosti zmanjševali dotok zraka,
da peč ne bo premočno grela našega prostora. Tako se bo les bolj smodil kot bi se normalno,
ne bomo dosegli maksimalnega izkoristka lesa in ker se bo les bolj smodil, bo šlo v ozračje z
dimom mnogo več delcev in bomo tako bolj onesnaževali okolje kot bi ga sicer. (EPA, n.d.)

OLJE
Kurilno olje je eden izmed naftnih derivatov, ki ga uporabljamo za ogrevanje naših domov.
Ima nizko viskoznost, je zelo gorljiv, vendar ni eksploziven in gori samo, če ima dovolj kisika,
zato je tudi dokaj varen energent za ogrevanje. Pri njegovem izgorevanju se tvorijo enake
snovi kot pri plinu, lesu ali premogu vendar v različnih količinah. To so ogljikov dioksid,
ogljikov oksid, dušikovi oksidi, žveplov dioksid, razni majhni delci in pa živo srebro.

PLIN
Zemeljski plin je mešanica ogljikovodikovih plinov, katero v večini sestavlja metan (CH4),
sledijo pa etan (C2H6), propan (C3H8), butan (C4H10), ogljikov dioksid in drugi. Plin, ki ga
uporabljamo, je prečiščen in obdelan, njegovo zgradbo pa predstavlja skoraj čisti metan.
Plinu dodajajo mercaptan oz. metanetiol (CH4S), ki plinu doda vonj ˝gnilih jajc˝, da ga lahko
zavohamo, če se kje pojavi njegovo uhajanje. (˝NaturalGas˝, 2004)
Ker je sestavljen primarno iz metana pri njegovem izgorevanju nastajata vodna para in CO2,
ter seveda energija (CH4[g] + 2 O2[g]  CO2[g] + 2 H2O[l] + 891 kJ). Olje je na drugi strani
sestavljeno iz bolj kompleksnih molekul, z višjim ogljikovim deležem in višjimi dušikovimi in
žveplovimi vsebinami. Zato, ker plin ne vsebuje praktično nič teh snovi, se pri zgorevanju v
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ozračje spuščajo zelo majhne količine žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx),
pepela in delcev, ter nižje vsebnosti CO2, CO, in drugih ogljikovodikov. (˝Natural gas and the
environment˝, 2004)
Zemeljski plin je zelo pomembna surovina energije za zmanjševanje onesnaževanja okolja.
Tako nam omogoča, da naše okolje ostane čisto in zdravo, saj je najčistejši med fosilnimi
gorivi. Uporaba plina namesto drugih fosilnih goriv pomeni manj škodljivih snovi spuščenih v
ozračje.
V spodnji tabeli je podana primerjava emisij med posameznimi energenti v kilogramih na 1
MWh (kg/MWh).

Onesnaževalec
Ogjikov dioksid
(CO2)
Dušikovi oksidi
(NOx)
Žveplov dioksid
(SO2)
Delci

Zemeljski plin
202

Olje
270

Les
0,00*

Premog
338

0,68

0,90

0,3

1,30

0,00

4,75

0,18

3,67

0,00

0,18

0,36

3,96

Tabela 2: Primerjava onesnaževanja različnih energentov ogrevanja

(˝Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso˝, 1999)
*Ne sprošča fosilno vezanega CO2.
V tabeli 2 je vidna primerjava emisiji med različnimi energenti kot viri ogrevanja. Daleč
najbolj onesnažujoče je ogrevanje s premogom. Sledi ogrevanje na olje, čemur sledita plin in
les. Vendar, ker se pri kurjenju lesa sprošča več delcev kot pri plinu, je zato le-ta slabši
energent za ogrevanje, saj so delci najbolj škodljive snovi za naš organizem, ki se sproščajo
pri kurjenju. Posledično lahko na podlagi tega potrdim 2. hipotezo, ki pravi, da je ogrevanje z
lesom ekološko slabši način ogrevanja, vendar le v primerjavi z ogrevanjem na plin in olje, saj
spusti v ozračje več delcev kot omenjena energenta, ostalih škodljivih snovi pa manj.

O DELCIH
Delci, ki se sproščajo pri gorenju, so eden bolj škodljivih produktov za naše zdravje. Nastajajo
tako pri gorenju premoga, lesa, olja, v zelo majhnih količinah pa tudi plina. Poleg tega
nastajajo tudi pri izgorevanju dizla. Vdihavanje majhnih delcev (PM), še posebej delcev PM2,5
in manjših, lahko privede do resnejših zdravstvenih težav, če jih je v ozračju preveč.
Povprečna človeška pljuča so zgrajena iz približno 2300km zračnih poti in 480 milijonov
alveolov. Dnevno človek vdihne približno 10.000 litrov zraka, ki pride v tesni stik s pljuči. Od
tega se 350l kisika difundira skozi alveolarne membrane v kri, ki dnevno teče skozi pljuča.
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Tako je dihalna pot dnevno izpostavljena zraku in vsem snovem, ki jih le-ta vsebuje in tako
obstaja velika potencialna možnost za okužbe. Zato je pomembno kakšne snovi se v zraku, ki
ga vdihavamo, nahajajo in kako veliki so delci, ki so v njem. Manjši kot so delci, bolj so
nevarni za naš organizem. (Howard, 2009)
•
•
•
•

Delci, ki so večji od 10 µm, se navadno ujamejo v nosu in grlu in tako sploh ne
vstopijo v pljuča.
Delci, ki so manjši od 10 µm (PM10), lahko pridejo v zgornje dele dihalne poti, tik pod
grlom, kjer se izločijo s kašljanjem, pljuvanjem ali požiranjem.
Delci manjši do 5 µm (PM5), lahko zaidejo v sapnici (bronhija).
Samo delci, ki so manjši od 2,5 µm (PM2,5), lahko pridejo do pljučnih mešičkov, kjer
pride do izmenjave plinov. Izločanje teh delcev je zaradi njihove velikosti zelo težko,
zato tisti, ki so topljivi v vodi, v nekaj minutah preidejo v krvni obtok. Netopne pa
poberejo mikrofagi, ki jih prenesejo do limfnih vozlov, kjer so shranjeni od nekaj
mesecev do nekaj let. (Howard, 2009)

Vdihavanje drobnih delcev lahko povzroči vrsto zdravstvenih težav. Ti delci lahko zelo
poslabšajo zdravstveno stanje ljudi, ki trpijo za srčnim popuščanjem (srce ni več zmožno
prečrpati zadostne količine krvi, da bi z njo oskrbelo celotni organizem) in koronarnimi
arterijskimi boleznimi (najpogosteje je to arterioskleroza – nalaganje oblog (lipidi, celice,
vezivno tkivo) na stene žil, ki ovirajo pretok krvi do srca). Delci so nevarni za osebe, ki imajo
srčne bolezni, saj jim lahko povzročijo bolečine v prsih, utrujenost, palpitacije (pospešeno
bitje srca), zadihanost. Povezujejo jih tudi s srčnimi aritmijami in napadi. Delci tudi
poslabšajo pljučne bolezni, kot so astma, emfizem in bronhitis. Stanje takšnih bolnikov se
lahko poslabša, saj ne morejo dihati tako globoko in močno kot normalno. Lahko jim tudi
povzročijo kašljanje, sluz, nelagodje v prsih, piskanje in kratko sapo. Poleg tega pa ljudem
povečajo možnosti za dovzetnost respiratornih infekcij. (Liebl S., 2006)

O SO2 in NOx
Emisije žveplovega dioksida in dušikovih oksidov povzročajo nastanek kislega dežja. V ozračju
se lahko kemično spremenijo v sekundarne onesnaževalce, kot so dušikove in žveplene
kisline, ki so topne v vodi. Tako nastale kapljice kisle vode, ki se vračajo na zemljo v obliki
kislega dežja, snega ali megle, lahko vetrovi nosijo zelo daleč. Kisel dež je škodljiv za rastline
in živali in poškoduje celo kamnite zgradbe. Pri človeku lahko povzroči poškodbe in/ali
poslabšanje delovanja pljuč zaradi visokih stopenj žveplovega dioksida. Kisel dež pa ne vpliva
na zdravje ljudi samo preko zraka temveč tudi preko tal in vode, ker povzroča izločanje
strupenih kovin iz kemičnih spojin, ki obstajajo v naravi v neškodljivih oblikah. Te kovine se
izcejajo v vodo in tla ter končajo v prehrambnih izdelkih. (˝Daljinsko ogrevanje na lesno
biomaso˝, 1999)

O CO2

Ogljikov dioksid je glavni povzročitelj učinka tople grede. Koncentracije trenutno rastejo s
hitrostjo 3-4 % na desetletje in so v zadnjih 200 letih narasle za približno 24 %. Glavni vzrok
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za rast je vse večja uporaba nafte, plina in premoga, s katerimi pokrivamo potrebe današnje
družbe po energiji. Zelo pomemben vzrok dviga količin CO2 v ozračju je tudi globalno
izsekavanje gozdov. Trenutno se letno zaradi zgorevanja fosilnih goriv v ozračje sprošča
približno 5 milijard ton ogljika v obliki plinastega ogljikovega dioksida. (˝Daljinsko ogrevanje
na lesno biomaso˝, 1999)

8.

ESTETSKI VIDIK POSTAVITVE KAMINSKIH PEČI V
GOSPODINJSTVU

Kamini so se na začetku uporabljali predvsem iz enega razloga in ta je bil ogrevanje v mrzlih
časih. S časoma se je vse to zelo spremenilo. Ko se je pričelo uporabljati centralno ogrevanje,
ki v večini domovih deluje na olje ali plin, je kamin izgubil svojo primarno nalogo t.j.
ogrevanje. Pa vendar dandanes kamini ponovno pridobivajo na svoji veljavi, ne samo zaradi
estetskega vidika, temveč tudi kot način ogrevanja.
Vendar kljub temu ali se kamin uporablja le za ogrevanje ali ne, je vsem uporabnikom
pomemben njegov videz in kako paše v prostor kjer je postavljen. Kamin v prostoru običajno
predstavlja osrednji predmet, zato je zelo pomembno da deluje estetsko in dekorativno tudi
takrat, kadar v njem ni ognja.
V današnjem času imamo lahko praktično kakršen koli kamin ali kaminsko peč, ki si ga
zamislimo, seveda če nam naše finance to omogočajo. Zaradi tehnologije, različnih
materialov, snovi, ki so na tržišču, različnih okusov in idej, je vrst kaminov zelo veliko. Če smo
bolj staromodni, se lahko odločamo za klasične oblike kaminov, ki so lahko zidani z odprtim
ali zaprtim kuriščem, bodisi samostoječi, lahko pa se odločamo za moderne oblike, če je naš
prostor opremljen v bolj modernem stilu.

Slika 64: Modern zidni kamin

Slika 65: Starinski zidani
kamin

Slika 66: Moderni kamin

Kamin je običajno osrednji predmet v prostoru, zato je pomembno, da deluje estetsko in
dekorativno v prostoru tudi takrat, kadar v njem ni ognja. Ogenj, ki v njem gori, daje prostoru
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poseben čar in prijetno vzdušje v hladnih dnevih in še posebej v večerih, ko po možnosti
zunaj tudi sneži.
Estetski pomen je pri uporabnikih zelo pomemben dejavnik, ko se odločajo za nakup kamina
oziroma kaminske peči. V anketnem vprašalniku so anketiranci, ki v svojem domu že imajo
eno od oblik kamina, estetski vidik uvrstili na drugo mesto, takoj za ekonomskim, glede na to
kaj jim je pri nakupu najbolj pomembno. Kar je seveda tudi smiselno v današnjih časih. Ob
visoki ceni goriv se ljudje primarno odločajo za kamin zaradi ekonomskega razloga, da z njim
dogrevaj svoje bivalne prostore in pri tem prihranijo pri stroških ogrevanja. Vendar to še
vedno ne pomeni, da jim je popolnoma vseeno kako bo kamin izgledal. Torej se odločajo za
kamin, ki jim bo prinesel prihranek in bo tudi vizualno sodil v prostor ter mu tako dal
poseben čar in izgled. Tisti, ki pa v svojem domu nimajo nikakršne oblike kaminske peči, pa
so bili povprašani na podlagi česa bi se odločili za nakup, oz. kateri dejavnik je pri njih najbolj
pomemben. Pri njih je bil najbolj pomemben estetski vidik (63,35%), kateremu pa je sledil
ekonomski.

9.

ANKETNI VPRAŠALNIK, ANALIZA

Za svojo diplomsko nalogo sem se odločila, da bom izvedla tudi anketni vprašalnik.
Vprašalnik je razdeljen na tri dele: prvi je bil skupen vsem, nato pa se je anketa razdelila na
del za uporabnike kaminskih peči in na del za neuporabnike kaminskih peči. Anketirancev je
bilo 200, od tega je bilo malo več kot pol neuporabnikov. Vprašanja so izbirnega tipa, pri
nekaterih pa je možno dopisati lastni odgovor, če kateri od ponujenih ne ustreza
anketirancu. Anketa je bila izvedena preko interneta, saj sem tako pridobila širši krog ljudi, ki
so anketo rešili.
V skupnem delu sem anketirance povprašala po spolu, starosti, lokaciji bivanja, vrsti
bivališča, ter če je v njihovem domu prisotna kakršna koli oblika kaminske peči. Na podlagi
zadnjega odgovora so v nadaljevanju reševali bodisi del za uporabnike ali neuporabnike.
Skupno število anketirancev je bilo 200, od tega je bilo 67,98% žensk in 32,02% moških.
Starost anketirancev se je gibala od 20 do preko 50 let. Za lažjo nazornost je spodaj prikazan
graf, ki prikazuje število posameznih ljudi za posamezno starost. Največji delež, malo več kot
pol, zavzemajo osebe od 20-25 let, nato število prične upadati.
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Graf 1: Starost anketirancev

Večina anketiranih, to je 54,13%, živi v mestu, 45,87% pa na podeželju. Od tega velika večina,
kar 70,18%, živi v hiši, 11,02% v večstanovanjski hiši, 18,35% v bloku. Ena oseba je se je
odločila za odgovor drugo, kjer je navedla, da živi v dvojčku. Za lažjo nazornost je spodaj
podan graf o vrsti bivališča.

Vrsta bivališča
80,00%
70,00%

70,18%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

18,35%

20,00%

11,01%

10,00%

0,46%

0,00%
Hiša

Večstanovanjska
hiša

Blok

Drugo

Graf 2: Vrsta bivališča

Zadnje vprašanje skupnega dela pa se je nanašalo na to ali imajo v svojem domu kakršno koli
obliko kaminske peči. 59,17% je odgovorilo negativno, 40,83% pa pritrdilno.
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Graf 3: Prisotnost kamina

9.1. UPORABNIKI KAMINSKE PEČI
Nato so tisti, ki so odgovorili, da imajo kaminsko peč, odgovarjali na del ankete, ki je bil
sestavljen samo za njih. Sestavljen je iz osmih vprašanj, ki so navedena spodaj, tako kot
njihovi odgovori.
Prvo vprašanje se je glasilo: Katero kaminsko peč imate v vašem domu?
Odgovori so prikazani v spodnjem grafu kjer se vidi, da je v domovih največ zidanih kaminov
z vložki, sledijo jim samostoječe kaminske peči, zidani kamini z odprtim kuriščem, električni
kamini, nobeden od anketirancev pa nima kamina na plin.
Na podlagi podanih odgovorov lahko potrdim 4. hipotezo, ki pravi, da se uporabniki
najpogosteje odločajo za zidani kamin z zaprtim kuriščem v primerjavi s preostalimi tipi.
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Graf 4: Vrsta kamina

Drugo vprašanje se je glasilo: Kakšen je bil razlog za nakup takšne kaminske peči?
Odgovori so prikazani v spodnjem grafu, kjer se je največ anketirancev odločilo, da je razlog
zakaj so se odločili za nakup kaminske peči ekonomske narave, sledi izgled (estetski pomen),
velikost prostora, ki ga kamin ogreva, cenovna dostopnost in drugo. Pod drugo so navedli, da
je kamin že bil prisoten v domu ko so ga kupili, za ogrevanje v prehodnem obdobju in zelo
nizkih temperaturah. Kamin je tako v teh primerih ostanek starega načina ogrevanja in sedaj
služi le za okras, za romantiko, okras in razvajanje.
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Graf 5: Razlog za nakup kaminske peči

Na podlagi tega vprašanja in podanih odgovorov lahko ovržem 3. hipotezo, ki pravi, da se
ljudje za kaminsko peč odločajo predvsem zaradi estetskega razloga, saj so anketiranci na
prvo mesto postavili ekonomičnost ogrevanja, vendar je temu razlogu tesno za petami
estetski razlog.
Tretje vprašanje se je glasilo: Kaj vam je pri vašem kaminu najbolj všeč?
Anketiranci so imeli pri tem vprašanju ponujenih pet odgovorov. Daleč največ se jih je
odločilo da jim je najbolj všeč toplina, ki jo kamin oddaja, sledita ekonomičnost in sam izgled
peči, ki imata skoraj isti odstotek odgovorov, nato pa sledita postavitev kamina v prostoru in
prijetno vzdušje ob ognju.
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Graf 6: Priljubljenost

Četrto vprašanje se je glasilo: Kako pogosto uporabljate vašo kaminsko peč in zakaj?
Anketiranci so imeli ponujenih sedem odgovorov o tem, kako pogosto uporabljajo svojo
kaminsko peč, nato pa so morali svoj odgovor še obrazložiti. Največ odgovorov je prejel
odgovor, da kaminsko peč uporabljajo vsak dan, za ta dogovor se je odločila skoraj polovica
anketirancev. Temu odgovoru pa sledijo še 2-3x tedensko, le ob posebnih priložnostih, 5-10x
mesečno, skoraj nikoli, 1x tedensko in 1x mesečno.
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Graf 7: Pogostost uporabljanja

Nato so morali svoje odgovore še obrazložiti, zakaj tako pogosto oz. redko uporabljajo svoj
kamin. Odgovori so navedeni po vrstnem redu pogostosti navajanja. Na prvem mestu je tisti,
ki je imel največ odgovorov, na zadnjem pa tisti z najmanj. Tisti, ki so se odločili za odgovor
skoraj nikoli, so kot razloge navedli, da ga uporabljajo samo v prehodnem obdobju, da imajo
kamin samo zaradi izgleda in da je preveč dela s čiščenjem. Odgovor le ob posebnih
priložnostih, je imel približno enake odgovore, največji razlog je bil da ga uporabljajo takrat,
ko skušajo napraviti posebno vzdušje, ko je pozimi res mrzlo, dogrevanje ob prehodnih
obdobjih in zaradi čiščenja. Odgovor 1x tedensko je imel odgovore, da ga uporabljajo na
vikendu, uporaba je odvisna od zunanjih temperatur, nekateri pa ga uporabljajo tudi poleti.
Pri odgovoru 2-3x tedensko sta na prvem mestu vzdušje in cena ogrevanja, zaradi toplote, ki
jo oddaja, prostor se dobro greje, razbremenitev centralnega ogrevanja in vzdrževanje
temperatur. Pri odgovoru 1x mesečno je bil edini odgovor, ker je uporaba pozimi prijetna.
Pri odgovoru 5-10x mesečno je na prvem mestu, da se pogrejejo, gretje prostora in vonj po
drvih. Pri odgovoru za vsakdanjo uporabo pa sta z istim številom odgovorov ogrevanje
celotne hiše in ogrevanje prostora kjer se nahaja, sledita, ponovno z istim številom
odgovorov, da se uporablja zato, ker je toplo in cenovno ugodno, nato pa vzdušje, ki nastane
pri uporabi, ogrevanje celega nadstropja, prijeten občutek ognja, užitek, ko je potrebno
ogenj zakuriti in uporaba vsak dan, vendar samo pred kurilno sezono, torej v prehodnem
obdobju.
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Peto vprašanje se glasi: Za kakšne namene uporabljate vašo kaminsko peč?

Na voljo so bili štirje odgovori, kjer se je skoraj polovica anketirancev odločila za odgovor
ogrevanje prostora kjer je kamin postavljen, sledijo pa ogrevanje večine doma, okras in na
zadnjem mestu uporaba le ob posebnih priložnostih.
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Graf 8: Namen uporabe

Šesto vprašanje: Kaj vas pri vaši kaminski peči najbolj moti?
Pri tem vprašanju se je malo več kot polovica anketirancev odločila, da jih pri njihovem
kaminu ne moti popolnoma nič, na drugem mestu je čiščenje, ki ga prinese uporaba kamina,
nato pa sledijo postavitev v prostoru in drugo, ki imata isti delež odgovorov, ter moč in
izgled, ki imata tudi isti delež odgovorov. Pod drugo so navedli, da se iz kamina prevečkrat
kadi, zavzema velik del prostora in da se na njem nabirajo različne stvari, ki tja ne sodijo
(šalice, časopisni papir in prah).
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Graf 9: Kaj vas najbolj moti pri kaminski peči

Sedmo vprašanje: Koliko v povprečju porabite za kurjavo v enem letu?
Glede na to, da v diplomski nalogi obravnavam tudi ekonomski vidik uporabe kaminske peči,
me je zanimalo, koliko uporabniki tudi dejansko porabijo za kurjavo. Največ anketirancev se
je odločilo za odgovor 100-200€, sledijo pa 300-500€, nato sta 500-700€ in pa nič, ker imajo
kamin samo za okras, na zadnjem mestu pa je še odgovor več kot 700€.
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Graf 10: Povprečna poraba
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9.2. NEUPORABNIKI KAMINSKE PEČI
Nato so tisti, ki so odgovorili, da nimajo kaminske peči, odgovarjali na del ankete, ki je bil
sestavljen samo za njih. Sestavljen je iz sedmih vprašanj, ki so navedena spodaj, tako kot
njihovi odgovori.
Prvo vprašanje: Iz katerega razloga bi se odločili za nakup kaminske peči?
Na voljo so imeli tri odgovore, največ anketirancev se je odločilo za možnost, da bi se za
nakup kamina odločili iz estetskega razloga, sledil je ekonomski in nato drugo, kjer so navedli
domačnost, vonj po gorečem lesu, če bi kuril kdo drug in pa uživanje ob ognju.
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Graf 11: Razlog za nakup kaminske peči

Drugo vprašanje: Na podlagi česa bi izbrali vrsto kaminske peči?
Pri tem vprašanju so imeli na voljo šest odgovorov. Na prvem mestu so se odločili za izgled,
sledijo pa cena, moč, material, velikost ognjišča in drugo. Pod drugo je eden izmed
anketirancev navedel kakovost kaminske peči. Prvi dve mesti odgovorov se ujemajo tudi s
prvim vprašanjem, ki je spraševal po razlogu za nakup.

Pedagoška in Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani

53

54

/ Stran

Maja Brate: Diplomsko delo

Podlaga izbire
35,00%
30,00%

30,41%
25,39%

25,00%
20,00%

17,24%
13,79%

15,00%

12,85%

10,00%
5,00%

0,31%

0,00%
Izgled

Material

Velikost
ognjišča

Cena

Moč

Drugo

Graf 12: Podlaga izbire

Tretje vprašanje: Če bi lahko izbirali, za katero vrsto kaminske peči bi se odločili?
Pri tem vprašanju so imeli anketiranci na voljo za odgovore tipe kaminov, ki so predstavljeni
na začetku diplomskega dela. Skoraj polovica se je odločila za zidani kamin z odprtim
ognjiščem, sledijo pa zidani kamin z vložkom, samostoječa kaminska peč, električni kamin in
kamin na plin.
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Graf 13: Vrsta peči
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Četrto vprašanje: V kakšen namen bi primarno uporabljali kaminsko peč?

Pri tem vprašanju me je zanimalo, če bi se anketiranci odločili za nakup kaminske peči, v
kakšen namen bi jo primarno uporabljali. Skoraj polovica anketirancev se je odločila, da bi s
kaminom ogrevali prostor v katerem se nahaja, nato pa so sledili ogrevanje večine bivališča,
kamin bi bil le za okras, uporaba le ob posebnih priložnostih in drugo. Pod drugo je eden
izmed anketirancev zapisal kombinacijo uporabnega z estetskim, torej bi bilo pomembno
oboje, tako funkcija ogrevanja kot tudi sam izgled.
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Graf 14: Primarni namen uporabe kaminske peči

Peto vprašanje: Kako gledate na kaminsko peč kot vir ogrevanja?
Kaminska peč nam v današnji časih pri visokih cenah goriv lahko zelo zmanjša naš izdatek za
ogrevanje doma, zato me je zanimalo, kaj o tem mislijo ljudje, ki v svojem domu nimajo
nikakršne oblike kaminske peči. Malo več kot polovica se je odločila predvsem za to, da
doprinese uporaba kaminske peči prostoru poseben čar, nato večina nima posebnega
mnenja o tem, nato pa sledijo odgovori, da je zelo ekonomično, ogrevanje s kaminsko pečjo
ogreje prostor veliko bolje kot ostali načini ogrevanja, prostor ogreje slabše kot ostali načini
ogrevanja, nato odgovor, da prostor ogreje enako kot ostali načini ogrevanja in da je
uporaba brez pomena in na koncu še drugo. Za drugo pa se je eden izmed anketirancev
odločil zato, ker o peči ve premalo, da bi imel o tej temi izdelano mnenje.
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Graf 15: Peč kot vir ogrevanja

Šesto vprašanje: Ali menite, da če bi uporabljali kaminsko peč, da bi prihranili pri stroških
ogrevanja?
Tu me je zanimalo kakšno mnenje imajo anketiranci o stroških ogrevanja na kaminsko peč in
če mislijo, da bi z njo prihranili pri stroških. 46,34 odstotkov anketirancev meni, da bi pri
ogrevanju s kaminsko pečjo prihranili, 19,51 odstotkov se jih s tem ne strinja, veliko pa jih o
tem ve premalo, da bi se lahko opredelili.
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Graf 16: Prihranek pri ogrevanju
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Sedmo vprašanje: Ali menite, da uporaba kaminske peči zahteva veliko časa in truda?
Na tem mestu me je zanimalo kakšno mnenje imajo neuporabniki o zahtevnosti uporabe
kaminske peči, glede na to, da je nimajo v svojem domu. Skoraj polovica pravi, da jim je
vseeno kako zahtevna je uporaba, sledi odgovor, da je potrebno veliko dela, nato odgovor,
da ne vedo in na koncu še, da, težko je zakuriti ogenj.
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Graf 17: Ali je uporaba kaminske peči zahtevna

9.3. POVZETEK ANKETE
S pomočjo anketnega vprašalnika sem prišla do kar nekaj zanimivih zaključkov. Ljudje, bodisi
uporabniki bodisi neuporabniki kaminske peči oz. kamina, gledajo nanj kot na nekaj lepega,
kar da domu poseben čar in lepoto ter jim omogoča, da z njegovo uporabo v zimskem času
prihranijo pri stroških ogrevanja pa naj bo to zidani kamin ali samostoječa kaminska peč. Na
podlagi odgovorov prevladujejo zidani kamini, sicer pa so mnenja uporabnikov in
neuporabnikov glede ekonomičnosti nekoliko različna. Tisti, ki določeno vrsto kaminske peči
že imajo v svojem domu, so se za nakup odločili predvsem zaradi ekonomskega razloga,
neuporabniki pa bi se za nakup odločili iz estetskega vidika. Kljub temu večina
neuporabnikov trdi, da če bi uporabljali kaminsko peč, bi prihranili pri stroških ogrevanja.
Obe skupini anketirancev sta se v večini primerov odločali za odgovor, da s kaminom
ogrevajo oz. bi ogrevali prostor v katerem je kamin postavljen. Poleg tega pa ljudi, ki ali imajo
kaminsko peč ali pa če bi jo imeli v svojem domu, pri večini odgovorov ne moti delo, ki ga
uporaba kamina prinese. Prevladuje mnenje, ko se po zaključeni in analizirani anketi naredi
zaključek, da ljudje na kaminske peči in kamine gledajo zelo pozitivno, saj se lepo skladajo s
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prostorom v katerem se nahajajo, ga dopolnijo, polepšajo in mu dajo neko posebno toplino
in čar, pa tudi če ogenj v njem sploh ne gori. Poleg estetskega doprinosa pa pomeni tudi
olajšanje finančnega bremena za uporabnikov žep v času kurilne sezone in prijetno gretje ob
prehodnih obdobjih.
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10. ZAKLJUČEK
Diplomsko delo je imelo več ciljev. Kot prvo sem hotela predstaviti vlogo kaminskih peči v
preteklosti in pa njihov razvoj skozi zgodovino. Kronološki pregled tako vsebuje opise prvih
antičnih ognjišč, kaminske peči srednjega veka in pa kaminske peči v poznem 20. stoletju.
V nadaljevanju opišem vrste kaminskih peči, ki so v splošni uporabi trenutno, predstavim
prednosti in slabosti ter pomembne informacije v zvezi z zidanimi, samostoječimi, okrasnimi
in pa kaminskimi pečmi na plin.
Ker kaminske peči niso več le navadna kurišča iz antičnih časov se posvetim tudi tehnologiji,
ki stoji za vsak tip kaminske peči. Tako opišem električne kamine, kamine na trda goriva kot
so les, polena, sekanci, peleti, briketi, oglje, premog, šota, plin, bioetanol in pa kurilno olje.
Posvetim se tudi stroškom ogrevanja s kaminsko pečjo, saj je v trenutnih razmerah, ko so
stroški ogrevanja zelo visoki, zelo pomembno kakšen je mesečni izdatek za ogrevanje
stanovanja. Izkaže se, da lahko s trdimi kurivi, še posebej z lesno biomaso, privarčujemo
veliko denarja.
Ker je pomembno kakšen ekološki odtis pusti določena vrsta kaminskih peči se posvetim tudi
tem ekološkim vplivom. Podrobno raziščem emisije pri izgorevanju lesa, kurilnega olja,
zemeljskega plina in premoga ter naredim primerjavo med njimi glede izpustov najbolj
odmevnih onesnaževalcev kot so ogljikov dioksid, dušikovi oksidi, žveplov dioksid in pa
mikroskopski delci.
Kaminske peči dandanes mnogokrat niso več namenjene izključno ogrevanju prostorov
temveč čedalje večkrat predstavljajo okras ali dopolnitev prostora v katerem so postavljene.
V diplomskem delu zajamem tudi ta vidik, ki postaja vse bolj pomemben.
Eno glavnih poglavij diplomskega dela se navezuje na anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo
200 anketirancev obeh spolov in vseh starosti. Odgovarjali so na različna vprašanja, ki se
navezujejo na vsa prejšnja poglavja diplomske naloge, t.j. vrsta kaminskih peči, tehnologije,
stroški, tip kurjave, estetski vidik ipd. Ker je vzorec relativno velik sem prišla do kar nekaj
zanimivih zaključkov, ki bi lahko predstavljali izhodišče še kakšne diplomske naloge na to
temo.
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http://smartshopbuy.com/images/HomeDecorations/pinecone-fireplace-tool-set.jpg
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16.
•

PRILOGE

Anketni vprašalnik

KAMINI - VPRASŠ ALNIK

Med zastavljenimi vprašanji obkrožite enega iz med ponujenih odgovorov. Kjer
je možno, lahko odgovor tudi dopišete, če vam ponujeni ne ustreza.
I.

Spol:

II.

Starost: ______ let

III.

Kje živite?
a) Mesto
b) Podeželje

IV.

Ali živite v:
a) Hiši
b) Večstanovanjski hiši
c) Bloku
d) Drugo

V.

Ali imate v domu kakršno koli kaminsko peč (samostoječi ali zidani kamin, električni)?
DA
NE

M
Ž

ODGOVARJAJO TISTI, KI SO OBKROŽILI DA PRI V. VPRAŠANJU:
1. Katero kaminsko peč imate v vašem domu?
a) Samostoječo kaminsko peč
b) Zidani kamin (zaprto ognjišče)
c) Zidani kamin (odprto ognjišče)
d) Električni kamin
e) Kamin na plin
2. Kakšen je bil razlog za nakup takšne kaminske peči oz. kamina?
a) Zaradi izgleda
b) Zaradi velikosti prostora, ki ga ogrevam
c) Zaradi ekonomičnosti ogrevanja
d) Zaradi cenovne dostopnosti
e) Drugo:______________________________________________________
3. Kaj vam je pri vašem kaminu najbolj všeč?
a) Sam izgled
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Toplina, ki jo oddaja
Postavitev v prostoru
Ekonomičnost ogrevanja
Prijetno vzdušje ob ognju
Drugo:______________________________________________________

4. Kako pogosto uporabljate vašo kaminsko peč in zakaj?
a) Skoraj nikoli
b) Le ob posebnih priložnostih
c) 1x tedensko
d) 2-3x tedensko
e) 1x mesečno
f) 5-10x mesečno
g) Vsak dan
h) Zakaj:________________________________________________________________
5. Za kakšne namene uporabljate vašo kaminsko peč?
a) Za okras
b) Ogrevanje prostora kjer je postavljen
c) Ogrevanje večine doma
d) Za posebne priložnosti
e) Drugo:_______________________________________________________________
6. Ali menite, da je uporaba kamina zahtevna oz. da zahteva veliko časa in truda?
a) Da, težko je zakuriti ogenj
b) Da, zelo pogosto ga je potrebno čistiti
c) Ne, ni posebnega dela
d) Ne, rad/a uporabljam kamin, zato vse naredim z veseljem
e) Drugo:________________________________________________________________
7. Kaj vas pri vaši kaminski peči najbolj moti?
a) Moč
b) Izgled
c) Postavitev
d) Čiščenje
e) Nič
f) Drugo:________________________________________________________________
8. Kako gledate na kaminsko peč, kot na vir ogrevanja?
a) Zelo je ekonomično
b) Bolj greje kot centralno ogrevanje
c) Slabše greje kot centralno ogrevanje
d) Nimam posebnega mnenja
e) Drugo:_________________________________________________________________
9. Koliko v povprečju porabite za kurjavo, ki jo uporabljate v kaminski peči (v kurilni sezoni)?
a) Nič, kamin je le za okras
b) 100-200€
c) 300-500€
d) 500-700€
e) Več kot 700€
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ODGOVARJAJO TISTI, KI SO OBKROŽILI NE PRI V. VPRAŠANJU:
1. Iz katerega razloga bi se odločili za nakup kaminske peči?
a) Ekonomskega
b) Izgleda (estetskega)
c) Drugo:_____________________________________________________________
2. Na podlagi česa bi izbrali vrsto kaminske peči?
a) Izgleda
b) Materiala
c) Velikosti ognjišča
d) Cene
e) Moči
f) Drugo:_____________________________________________________________
3. Če bi lahko izbirali za katero vrsto kaminske peči bi se odločili?
a) Samostoječ a kaminska peč
b) Zidani kamin (odprto kurišče)
c) Zidani kamin (zaprto kurišče)
d) Električni kamin
e) Kamin na plin
4. V kakšne namene bi uporabljali kaminsko peč?
a) Okras (estetsko)
b) Ogrevanje prostora kjer bi se nahajal
c) Ogrevanje večine bivališča
d) Le za posebne priložnosti
e) Drugo:_____________________________________________________________
5. Kako gledate na kaminsko peč kot vir ogrevanja?
a) Je brez pomena
b) Zelo je ekonomično
c) Nimam posebnega mnenja
d) Prostoru da poseben čar
e) Prostor veliko bolje ogreje kot ostali načini ogrevanja
f) Prostor ogreje enako kot ostali načini ogrevanja
g) Prostor ogreje slabše kot ostali načini ogrevanja
h) Drugo:______________________________________________________________
6. Ali menite, da če bi uporabljali kaminsko peč, da bi prihranili pri stroških ogrevanja?
a) Da
b) Ne
c) Ne vem
7. Ali menite, da uporaba kaminske peči zahteva veliko časa in truda?
a) Da, težko je zakuriti
b) Da, potrebno je veliko dela da se jo očisti
c) Ne, vseeno mi je kaj je potrebno storiti
d) Ne vem
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Priprava
PREDMET
gospodinjstvo

RAZREDNI
ODDELEK
6

URA

BIVANJE IN OKOLJE

UČNA ENOTA

BIVALNO OKOLJE

Učne oblike
Učne
metode
Učila in učni
pripomočki

Univerza v Ljubljani

DATUM

2 uri

UČNA TEMA

Operativni
vzgojno –
izobraževalni
cilji

DAN

Analizirajo bivalno okolje nekoč in danes
Razvijajo občutek odgovornosti za urejen dom in okolje
Spoznajo različne tipe bivališč
frontalna
skupinska
v dvojicah
individualna
…………
razgovor
prikazovanje
didaktična igra
delo s
tekst. eksperiment
razlaganje
demonstriranje
grafična dela
pisna
dela
praktično delo
Računalnik, računalniški projektor, različne škatlice, lepilo,
flumastri, kolaž papir, škarje

UČNA STRATEGIJA
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1.

UVODNI DEL  10 minut
Pozdrav, urejanje formalnosti. Učitelj učence seznani s potekom
učne ure in poda navodila.
UČITELJ
Podajanje navodil
Odgovarjanje na vprašanja

UČENCI
Poslušanje navodil
Postavljanje vprašanj

2. OSREDNJI DEL 65 minut
• Pogovor z učenci o spremembah, ki so prisotne v današnjih bivalnih
okoljih (opremljanje)
Dom je mesto prebivanja in zavetja. Ko se nanaša na stavbo, je to
navadno prostor v katere živi posamezni ali družina in kjer ima/jo
shranjene osebne predmete. V pradavnini so ljudje živeli v votlinah,
kasneje v šotorih, kolibah, preprostih zidanih hišah ki so bile z leti vedno
bolj napredne. Bolj ko je bil bivalni prostor preprost skromneje je bil tudi
opremljen. V jamah so bile prisotne poslikave na stenah, v šotorih so
risali po kožah, kolibe so imele že prisotne preproste mize, stole in
ležišča. Vendar so imela ta domovanja praktično samo en prostor kjer so
živeli vsi skupaj. Bolj ko so bili domovi napredni, bolje so bili
opremljeni, več prostorov so imeli. Največji napredek pa predstavlja dom
s kopalnico in kanalizacijo.
• Pogovor o tem kako učenci sami skrbijo za čist dom
Otroci povedo kakšne dolžnosti imajo v njihovem domu, kako skrbijo za
čistočo in red.
• Pogovor o tem kakšne vrste bivališč poznajo
Učenci naštejejo vrste bivališč: hiša, blok, stanovanjske hiše, dvojčki… in
povejo kakšne so razlike med posameznimi bivališči.
UČITELJ
UČENCI
Postavljanje vprašanj
Odgovarjajo na vprašanja
Razlaga
Zapisovanje nove snovi
Podajanje navodil za praktično
Ustvarjalno delo v
delo
skupinah
Predstavitev izdelkov
Učencem je bilo predhodno naročeno, da morajo prinesti v šolo prazne
škatlice različnih izdelkov, lahko tudi manjše embalaže, škarje, lepilo,
kolaž papir.
Učence se nato razdeli v 4 skupine s po 4 člani. Vsaka skupina ima svojo
nalogo, da iz materiala, ki so ga prinesli s seboj izdelajo maketo enega
dela bivalnega prostora, nekoč in danes.
Skupine: spalnica, kuhinja, kopalnica, bivalni prostor oz. dnevna soba
Pri tem se morajo osredotočiti na stvari, ki so za določen prostor značilne
in se pojavljajo ali izgubljajo tekom časa. Pri bivalnem prostoru je v
središču pozornosti kaminska peč/kamin in njeno spreminjanje skozi čas.
3. SKLEPNI DEL  15 minut
Predstavitev izdelkov, pozdrav
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