V raziskovalni enoti OLEA prikazujemo prehod med tradicionalnimi fosilnimi energijskimi viri,
ki so v preteklosti zaznamovali razvoj Zasavja in sodobnimi obnovljivimi energijskimi viri, ki
so temelj sonaravnega razvoja naše regije.

Projekt financira Občina Zagorje ob Savi s pomočjo Evropske komisije in
projekta REMINING-LowEx. Zasnova enote OLEA je bila izdelana na
Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani.

V enoti je vgrajenih 12 tehnologij učinkovite rabe energije, tehnologij za izkoriščanje
obnovljivih virov energije in okoljevarstvenih tehnologij v stavbah, katerih delovanje lahko
stalno spremljate.
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Ploskovno ogrevanje z rudniško vodo
Voda, ki jo črpamo iz vrtine pod zadnjim rudniškim
horizontom, ima temperaturo 32°C. To zadošča za
ploskovno ogrevanje raziskovalne enote.

Glavni jamski objekti in položaj vrtine
za črpanje rudniške vode, s katero
ogrevamo enoto.
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Celoten ovoj stavbe je v standardu pasivne gradnje
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Hlajenje enote z vpihovanjem zraka skozi zemeljski
prenosnik toplote
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STV

Izmenjevalec

Vrtina

Letna količin padavin na območju občine Zagorje o/s je med 1200 in 1400
mm na leto, kar je nad slovenskim povprečjem. V enoti OLEA je vgraejn
sistem za zbiranje deževnice s katerim zagotavljamo vso potrebno sanitarno
vodo.

Vsa električna svetila so
opremljena z LED svetlobnimi
viri.
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21. december ob 12h

Gorivna celica za dodatno samooskrbo z električno energijo
Fotonapetostni sistem je
nadgrajen z gorilno celico, ki kot
vir vodika uporablja metanol.
Električna moč gorilne celice je
80 W.
Metanol lahko proizvajamo iz
CO2 ali biomase.

Trajanje osončenja
sončnih celic smo
določili s programsko
opremo SunCad.

Povratek

Zbiralnik deževnice

Naravna osvetlitev s svetlobnimi policami in
energijsko varčna LED osvetlitev

21. julij ob 12h

Ploskovno ogrevanje

Vakuumski sprejemniki sončne energije z močjo 1,5 kW.

Količina padavin na različnih področjih v
občini Zagorje ob Savi.

Električno energijo proizvajajo sončne celice

Moduli s PCM so vgrajeni v vseh
notranjih konstrukcijah enote OLEA.

Odprtine so načrtovane tako, da omogočajo
najboljšo naravno osvetlitev.

S 6 fotonapetostnimi moduli s
površino 9,2 m2 proizvedena
električna energija se shranjuje v
baterijah z zmagljivostjo 1200
Ah.

Hranilnik za
deževnico
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Pred vstopom v prezračevalni
sistem se zrak poleti ohladi v
zemeljskem prenosniku toplote.
To je edini način hlajenja enote
OLEA. Pozimi se zrak v
zemeljskem prenosniku predgreje,
zato je raba toplote za ogrevanje
enote manjša.

S sprejemniki sončne energije se segreva sanitarna voda in
ogreva enota OLEA

Snovi s spremenljivim agregatnim stanjem za shranjevanje
toplote in hladu
Za boljšo učinkovitost naravnega
ogrevanja je pomembno shranjevanje
toplote.
V enoti OLEA so zato uporabljeni
moduli s fazno spremenjivimi snovmi
(PCM) na osnovi parafinov. V njih se
toplota shranjuje in sprošča ob
taljenju oziroma strjevanju.

Enota OLEA ustreza
standardom pasivnih
stavb. Vso potrebno
toploto in električno
energijo proizvedemo
iz obnovljivih virov
energije, zato pri
energetski oskrbi enote
ne povzročamo
izpustov CO2.

Uporabljeni so
najsodobnejši
toplotno
izolacijski
materiali.

Presek opuščenih rudniških
horizontov. Rudniško vodo črpamo
pod 8 horizontom.

Prezračevalni sistem z vračanjem toplote odpadnega zraka
s pomočjo regeneratorjev z visoko učinkovitostjo

Za segrevanje sanitarne vode in
ogrevanje enote OLEA so
uporabljeni vakuumski
sprejemniki sončne energije s
toplotno močjo 1,5 kW.
Ogrevanje s soncem je
nadgrajeno z ogrevanjem z
rudniško vodo.
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Vsi deli enote OLEA imajo toplotno izolacijo, ki
ustreza zahtevam za pasivne stavbe. Zaradi
boljše izrabe prostora, so uporabljene tudi
toplotne izolacije s sevalnimi barierami.

Primerno kakovost zraka v
enoti OLEA zagotavlja sistem
mehanskega prezračevanja z
visoko učinkovitim vračanjem
toplote. Vgrajeni sta dve enoti
za decentralno prezračevanje z
učinkovitostjo vračanja toplote
večjo od 90%.
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from BLACK to GREEN
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Suho kompostirno stranišče z rastlinsko čistilno napravo
Stranišče ima posodo z razgradljivo
vrečko, kjer se shranjujejo trdne
frakcije, in ločenim zajemom urina,
ki se odvaja v čistilno napravo.
Rastlinske čistilne naprave delujejo
brez dodatne energije, zato je
prihranek pri njihovi postavitvi,
delovanju in vzdrževanju velik.
Vse odpadne tekočine se v enoti OLEA
čistijo z bioločko čistilno napravo.
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Napredni nadzorni sistem na osnovi vremenske napovedi in
odzivnega upravljanja sistemov
Vsi sistemi instalacij so povezan
centralni nadzorni sistem. S posebno
nadgradnjo je upravljanje sistemov
izvedeno glede na vremensko napoved
v naslednjih treh dnevih. Sistem
omogoča tudi daljinski nadzor in
pregled delovanja sistemov na osebnih
računalnikih in mobilnih telefonih.

V enoti OLEA se spremlja več kot 100 veličn, ki si jih lahko
ogledamo z domačim računalnikom ali mobilnim telefonom..
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