Načrtujemo prednosti,
ustvarjamo izzivE

	V IBE svoje poslanstvo vidimo v opravljanju svetovalnih, projektantskih in in-

	IBE deluje kot neodvisna inženirska svetovalna družba v interesu naročnikov,

ženiring storitev na področjih energetike, industrije, infrastrukture, javnih objek-

v javnem interesu in v skladu s kriteriji stroke. Na projektih nastopamo samo v

tov in varstva okolja ob upoštevanju najvišjih standardov kakovosti tako, da so

eni vlogi in se izogibamo konfliktu interesov. Strokovno in poslovno neodvisnost

uravnoteženo uresničena pričakovanja naših naročnikov, zagotovljena uspešnost

našega delovanja zagotavlja tudi obvladujoča družba IBE Holding, d.d., kjer je

poslovanja družbe in zaposlenim ustvarjeni motivacijski delovni pogoji.

urejen sistem partnerskih odnosov in lastništvo širšega kroga zaposlenih.

	Uspešnost našega delovanja temelji na intelektualnem kapitalu sodelavcev

	V družbi smo se vedno zavzemali, da naročnikom naši nasveti in projektne

družbe in več kot 60-letnih izkušnjah in tradiciji. Zaposleni uveljavljamo skupne

rešitve prinašajo prednosti in da z njihovim uresničevanjem ustvarjamo izzive za

vrednote, ki vključujejo prepričanje o potrebnosti zagotavljanja visoke kakovosti

doseganje boljše prihodnosti.

naših storitev in sprejemanje osebne odgovornosti za realizacijo naših obveznosti. Delo je organizirano v interdisciplinarnih projektnih skupinah, kar prispeva k

mag. Uroš Mikoš

boljšim rezultatom in omogoča prenos znanj na mlajše sodelavce.

glavni direktor
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Osebna izkaznica družbe

Naziv družbe:	IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
Sedež družbe:
Hajdrihova ulica 4,
1001 Ljubljana, Slovenija
Leto ustanovitve:
1949
Telefon:
+386 1 477 61 00
Telefaks:
+386 1 251 05 27
E-pošta:
info@ibe.si
Spletni naslov:
www.ibe.si, www.ibe.eu
Glavni direktor:
mag. Uroš Mikoš
Matična številka:
5075696000
Davčna številka:	SI79938655
Transakcijski račun:	SI56 0292 3001 0728 534 (NLB),
	SI56 2420 3900 0030 128 (Raiffeisen Bank)
Sodišče vpisa:	Okrožno sodišče v Ljubljani
Vložna številka:
1/00551/00
Osnovni kapital:
664.425,06 EUR
Šifra dejavnosti:
71.129
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Članstvo:
NACES – National Association of
	Consulting Engineers of Slovenia
FIDIC – Fédération Internationale
des Ingénieurs-Conseils
EFCA – European Federation of
	Engineering Consultancy Associations
CIGRE – Conseil International
des Grands Réseaux Eléctriques
ICOLD – International Commission on 		
Large Dams
WEC – World Energy Council

Letni promet:

15.000.000 EUR

Lastništvo:	Sistem internega lastništva širšega
kroga zaposlenih (partnerska družba)
Certifikati:	Sistem zagotavljanja kakovosti v
skladu s standardom ISO 9001

Okvirna kadrovska struktura: 200 zaposlenih
3 doktorji znanosti (gradbeništvo, strojništvo),
13 magistrov znanosti (elektrotehnika, strojništvo,
ekonomija, informatika, jedrska fizika),
70 zaposlenih z univerzitetno izobrazbo (gradbeništvo,
elektrotehnika, strojništvo, arhitektura, krajinska
arhitektura, geodezija, ekonomija, pravo, računalništvo in
informatika, gospodarsko inženirstvo),
35 zaposlenih z visoko in višjo strokovno izobrazbo
(gradbeništvo, elektrotehnika, strojništvo, organizacija
in menedžment, ekonomija, poslovne vede, komunalno
inženirstvo, informatika),
75 zaposlenih s srednješolsko, poklicno in drugo izobrazbo
(gradbeništvo, elektrotehnika, strojništvo, geodezija,
ekonomija, energetika, gimnazija, drugo).

Glavni direktor
Svet za kakovost
Pomočnik glavnega
direktorja

Služba za kakovost in
standardizacijo

Sektor za strojništvo in
tehnologijo

Sektor za elektrotehniko

Sektor za gradbeništvo,
arhitekturo in geodezijo

Hidroenergetika

Hidroenergetika

Hidroenergetika

Termoenergetika

Termoenergetika

Termoenergetika

Pravna, kadrovska in
splošna služba

Jedrska energetika

Jedrska energetika

Jedrska energetika

Komercialna služba

Industrijska energetika

Daljnovodi in kablovodi

Razdelilne transf. postaje
in stikališča

Računovodska in
finančna služba

Industrija, javni sektor in
infrastruktura

Razdelilne transf. postaje
in stikališča

Služba za informatiko

Plinovodna in druga
komunalna infrastruktura

Industrija, javni sektor in
infrastruktura

Predori ter druga cestna in
železniška infrastruktura

Predori ter druga cestna in
železniška infrastruktura

Geodezija

Varstvo okolja in
učinkovita raba energije

Varstvo okolja in
učinkovita raba energije

Varstvo okolja in
učinkovita raba energije

Izvedbeni inženiring

Izvedbeni inženiring

Svetovalni inženiring

Gradbeni nadzor in
svetovalni inženiring

Svetovalni inženiring

Enota za raziskave in
razvoj
Enota za ekonomiko
investicij
Poslovna enota Maribor
Poslovna enota Krško

Industrija, javni sektor in
infrastruktura
Plinovodna in druga
komunalna infrastruktura
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Storitve

PROJEKTIRANJE
A) 	Projektna dokumentacija

		

dokumentacije za razpis,

		

navodila za obratovanje in

projekti za pridobitev

			 vzdrževanje,

gradbenega dovoljenja (PGD),

		

načrti ureditve gradbišča,

projekti za izvedbo (PZI),

		

funkcionalne specifikacije,

projekti izvedenih del (PID),

		

projektne naloge,

projektna dokumentacija,

		

ažurna dokumentacija

		

izdelana po procedurah za

			 objekta.

		

NE Krško,
projektna dokumentacija za
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tujino na osnovi zakonodaj

		

drugih držav.
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C) 	Tehnično svetovanje naročniku
storitve pridobivanja
		

projektnih pogojev, soglasij,

		

dovoljenj,

B) 	Elaborati in druga dokumentacija

projektantski nadzor,

v zvezi z graditvijo
obvezni elaborati (študije

	Celovitost ponudbe storitev zahteva od naših zaposlenih široko polje osvoje-

		

požarne varnosti, varnostni

		

načrti, načrti gospodarjenja z

		

gradbenimi odpadki, študije

		

alternativnih virov

		

energije ipd.),

nega in apliciranega znanja. Naši strokovnjaki sodelujejo na vseh stopnjah celotnega investicijskega procesa: od raziskav, izdelave investicijske in projektne
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aktivnosti, ki jih je nujno treba izvesti na zahtevni poti od naročila do uspešno
zaključenega projekta.

		

tehnološki elaborati,

		

geodetske storitve,
elaborati za vpis v

		

uradne evidence,

primerjava ponudb,
pregled in potrjevanje

		

dokumentacije dobaviteljev,
vodenje projektov.

D) 	Revizija projektne dokumentacije
izdelava poročil posameznih
		

geodetski načrti in druge

na strani naročnika (investitorja) ali na strani dobaviteljev, če to zahteva organizacija izvedbe projekta. Vsaka od omenjenih stopenj je sestavljena iz številnih

pregled, ocena in

neobvezni, predvsem

dokumentacije do gradbenega nadzora, inženiringa ter predaje objekta naročniku. Pri teh dejavnostih lahko podjetje IBE aktivno sodeluje s svojimi storitvami

graditvijo, kot so:

idejni projekti (IDP),
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idejne zasnove (IDZ),
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druga dokumentacija v zvezi z

revidentov,
izdelava skupnega revizijskega

		

poročila,
tolmačenje poročil.

GRADBENI NADZOR

IZVEDBENI INŽENIRING

izvajanje nadzora vseh strok v obsegu, ki ga zahteva Zakon o

storitve iz obsega projektiranja,

graditvi objektov.

storitve iz obsega svetovanja,
organizacija izdelave raznih vrst dokumentacije ali storitev,

SVETOVANJE

izvedba dobav,

študije, ekspertize,

izvedba gradbenih in montažnih del,

idejne rešitve,

testiranje in zagon,

raziskave in analize,

predaja objekta naročniku.

investicijska dokumentacija:
dokumenti identifikacije investicijskega projekta,
predinvesticijske zasnove,
investicijski programi,
študije izvedbe nameravane investicije,
evaluacije, recenzije,
prostorska dokumentacija,
okoljevarstvena dokumentacija,
poslovno svetovanje,
svetovalni inženiring,
strokovno nadzorstvo (izven obsega, ki ga definira Zakon o graditvi objektov),
šolanje kadrov,
geodetske storitve.
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eNERGETIKA

Podpodročja:
hidroenergetika in hidrotehnika
termoenergetika
jedrski in sevalni objekti
prenos in distribucija električne energije
sistemi vodenja
komunikacijski sistemi
sistemi alternativnih virov energije

Izkušnje
Strokovnost
Kakovost

	Tržno področje energetike povezujemo s samo ustanovitvijo družbe IBE.
Prilagajanje tehnološkim izzivom skozi desetletja razvoja, obvladovanje novih
znanj in prenašanje znanja starejše generacije na mlajši rod so bili predpogoj,
da smo izvajali celovito strokovno podporo pri gradnji ali obnovi energetskih
objektov, kot so: hidroelektrarne na Dravi, Savi in Soči, hidroelektrarne Rama
(Bosna in Hercegovina), Perućica (Črna gora), Kožner (Kosovo), termoelektrarne
Šoštanj, Trbovlje, Brestanica in Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Nuklearna
elektrarna Krško, visokonapetostna omrežja vseh napetostnih nivojev do 400 kV
s transformatorskimi postajami, vodenje in avtomatizacija slovenskega elektroenergetskega sistema.
	Multidisciplinarnost in timsko delo nam omogočata, da naročnikom zagotavljamo kompleten nabor storitev, od predinvesticijskih aktivnosti, načrtovanja
in umeščanja v prostor do aktivnosti v fazi gradnje in končne predaje objekta.
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Hidroenergetika in
hidrotehnika
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	Podjetje IBE je bilo ustanovljeno leta 1949 prav z namenom projektiranja
hidroenergetskih objektov, o čemer priča tudi takratno ime novoustanovljenega
podjetja Hidroelektroprojekt. Tudi danes lahko po več kot 60 letih delovanja
s ponosom rečemo, da področje hidroenergetike in hidrotehnike ostaja eno
izmed temeljnih tržnih področij podjetja. Na področje sodijo hidroenergetski
in vodnogospodarski objekti, kot so hidroelektrarne, pregrade (visokovodni zadrževalniki, pregrade v okviru sistemov za namakanje in oskrbo z vodo) in druge
vodne zgradbe.
Hidroelektrarne kot zanesljiv in obnovljiv vir cenovno ugodne električne energije so izjemnega pomena v vsakem energetskem sistemu. Hidroelektrarne so sestavljene iz niza objektov, ki sodijo v skupino najzahtevnejših inženirskih objektov:
pregrade, akumulacijski bazeni, derivacije s potrebno opremo (kanali, dovodni
rovi in cevovodi, vodostani, pomožni in regulacijski objekti) in strojnice, v katerih
se odvija proces pretvorbe mehanske energije vode v električno energijo. V strojnici so vgrajene turbine, generatorji in z njimi povezana elektro in strojna opre-
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ma, ki služi nadzoru in vodenju delovanja agregatov. Zelo pomembna sklopa
opreme hidroelektrarne sta tudi stikališče s transformatorji in daljnovod,
preko katerega se elektrarna poveže v
omrežje. Poleg osnovne funkcije, proizvodnje električne energije, hidroelektrarne opravljajo še nekaj drugih
nalog, kot sta regulacija vodnega režima in sekundarna regulacija frekvence
in moči v elektroenergetskem sistemu.
Akumulacije hidroelektrarn predstavljajo v danem trenutku pomembno
rezervo za elektroenergetski sistem,
kar povečuje njegovo stabilnost in pozitivno vpliva na kvaliteto dobave električne energije.
Prenove objektov
	Poleg izgradnje novih hidroenergetskih objektov predstavlja poseben
izziv tudi prenova oz. rekonstrukcija
obstoječih objektov z namenom podaljšanja njihove življenjske dobe,
povečanja proizvodnih zmogljivosti
ter varnosti in zanesljivosti obratovanja. O prenovi hidroenergetskih
objektov govorimo predvsem takrat,
kadar pride do zamenjave ključnih
postrojev (agregati, hidromehanska
oprema, VN stikališče …). Pri prenovi
se naročniki običajno odločajo tudi
za zamenjavo in posodobitev pomožne opreme in za manjše gradbene
sanacije, s katerimi izboljšajo stanje
gradbenega dela objektov in jih prilagodijo za vgradnjo nove opreme. Med
načrtovanjem prenove hidroelektrarn
je ključna inženirska zasnova vseh faz
prenove, ki zagotavlja najmanjši možen izpad proizvodnje.

Kompleksni objekti
	Velika kompleksnost hidroenergetskih projektov zahteva sodelovanje velikega števila strokovnjakov
različnih strok: geologi, seizmologi,
statiki, gradbeni specialisti za beton,
za tehnologijo in organizacijo gradnje,
hidrologi in hidravliki, strojni specialisti za posamezne sklope (turbine,
hlajenje, prezračevanje), elektrospecialisti za generatorje, transformatorje, stikališča in daljnovode, vodenje in nadzor ter drugi specialisti.
Ne nazadnje hidroenergetski objekti
predstavljajo velik poseg v prostor in
hkrati ene izmed najimpozantnejših
objektov, ki jih človek gradi in ki nas
potem desetletja spremljajo v našem
življenjskem okolju, zato se tehničnim
strokam pri snovanju in umeščanju v
prostor ter izdelavi investicijske dokumentacije pridružijo še naravoslovne
in nekatere družboslovne stroke.
Znanje skozi generacije
	Zaradi opisane multidisciplinarnosti, izrazite potrebe po timskem delu
in kvalitetnem projektnem vodenju,
zaradi narave dela, ki poteka v pisarni
in na terenu, ter drugih specifičnosti
področja hidroenergetike in hidrotehnike imamo v podjetju IBE oblikovane
skupine, ki so specializirane prav za
tovrstne objekte. Kombinacija inženirskega in tehničnega kadra z nivojem izkušenj od dolgoletnega staža do
začetnikov nam od nekdaj omogoča
trajno usposabljanje in kontinuirano
prenašanje izkušenj na nove generacije. Kadrovska zasedba skupin za
hidroenergetiko nam omogoča samo-

stojno obdelavo celotnih objektov. Na
ta način zagotavljamo našim naročnikom iz Slovenije in tujine celovit nabor
svetovalnih in projektantskih storitev,
ki so potrebne na poti od ideje pa vse
do spuščanja novozgrajenega ali prenovljenega objekta v obratovanje.
Navedeni elementi so pri vseh naših projektih garancija za obvladovanje
zastavljenih ciljev projekta v okviru
danega časa in omejenih stroškov. Ni
treba poudarjati, da je zaradi kompleksnosti hidroenergetskih objektov njihov razvoj zahteven tudi s časovnega
vidika, saj od ideje do začetka obratovanja mine vsaj pet, pogosto pa deset
let ali celo več desetletij.
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	Prednost IBE-ja je, da lahko ponuja
in izvaja projekte na naslednjih področjih z lastnimi kadri:

40

60

jedrske elektrarne,
plinsko-parne elektrarne,
objekti na fosilna goriva,
optimizacije hladnega konca
termoenergetskih objektov,
črpališča,
hladilni sistemi, hladilni stolpi.
	V industrijskih postrojenjih je,
predvsem pri energetsko intenzivnih
panogah, pomembna oskrba z energijo. Ta pogosto ključno vpliva na konkurenčnost končnega izdelka. Industrijska energetika zahteva veliko znanja
in izkušenj pri optimalnih pretvorbah
različnih vrst energije, pogosto v kombinaciji s proizvodnjo električne energije ali pa pri vračanju in ponovnem
koriščenju odpadne toplote. Področje
vključuje:
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	Termoenergetski procesi, v katerih iz fosilnega goriva pridobivamo električno
in toplotno energijo, zagotovo sodijo med najzanesljivejše energetske vire in zato
termoenergetski objekti predstavljajo enega izmed najpomembnejših energetskih stebrov skoraj povsod po svetu. S primernim načrtovanjem in izbiro sodobnih
tehnoloških konceptov je možno doseči, da sta tudi gradnja in obratovanje termoenergetskih objektov cenovno in ekološko sprejemljiva.
Na področju termoenergetike je pomemben segment našega dela snovanje
novih in rekonstrukcija obstoječih termoenergetskih objektov, kot so termoelektrarne, toplarne, jedrske ali plinske elektrarne in industrijska energetska postrojenja. To delo zahteva kompleksen pristop s stališča različnih strok: strojništva,
elektrotehnike, gradbeništva, statike, arhitekture, geologije, geomehanike, požarne varnosti, urejanja krajine.

razvoj energetike na lokaciji
proizvodnih obratov,
idejne zasnove posameznih
postrojev,
zamenjave kotlov,
dinamične in statične
analize parovodov,
pripravo vode,
hladilne sisteme, hladilne stolpe,
črpališča,
čiščenje kondenzatov,
čiščenje odpadnih vod,
energetske in ekološke sanacije
obstoječih energetskih objektov.

	Skupina za termoenergetiko izdeluje tudi energetske analize, razvojne
načrte energetske oskrbe in lokalne
energetske koncepte občin. Poznavanje detajlov posameznih energetskih
virov, tehnologij, konceptov, trendov
in desetletja izkušenj na tem področju
nam omogočajo kvalitetno, strokovno
in razvojno realno naravnane predloge
razvoja oskrbe industrije, naseljenih
področij, regij:
lokalni energetski koncepti občin,
študije ogrevanja
kompleksnih področij,
razvojni načrti
energetskega sektorja,
sistemi daljinskega ogrevanja,
študije lokacij,
koncepti objektov,
koncepti tehnologij zgorevanja,
analize podaljševanja
življenjske dobe,
ekološke sanacije,
obnovljivi viri energije,
strokovne ocene za
tuje finančne institucije.
	Za zagotavljanje zanesljive oskrbe države s tekočimi gorivi je v skladu
s pravili EU treba vzdrževati zaloge
energentov za določeno obdobje. Tako
imamo v zadnjih letih močno povečan
obseg dela na področju skladišč naftnih derivatov z vso potrebno infrastrukturo za polnjenje in praznjenje
rezervoarjev. Te projekte prevzemamo
tudi po sistemu »ključ v roke«.

V ta sklop aktivnosti sodijo:
rezervoarji naftnih derivatov,
železniška in
kamionska pretakališča,
oljevodi, naftovodi,
črpalne postaje,
aktivna požarna zaščita,
stabilne gasilne naprave,
požarna črpališča.
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Jedrski in sevalni objekti

	Poleg običajnih storitev s področja
izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter izvajanja gradbenega
nadzora projektantske in svetovalne
storitve družbe IBE na področju jedrskih in sevalnih objektov vključujejo
tudi naslednje vsebine:
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izdelavo projektnih osnov,
vključno z opredelitvijo projektnih
dogodkov za vsa stanja objekta;
04
razvrščanje objektov,
sistemov in
naprav v razrede glede na njihov
pomen za jedrsko in sevalno
varnost;
projektiranje objektov, sistemov
in naprav, pomembnih za jedrsko
varnost v skladu s posebnimi
standardi, ki dopolnjujejo ali
zamenjujejo splošne predpisane
standarde;
izdelavo elaboratov, poročil in
druge dokumentacije s področja
ocenjevanja jedrske in sevalne
varnosti, fizičnega varovanja,
ravnanja z radioaktivnimi odpadki
in izrabljenim jedrskim gorivom
in drugih področij, značilnih za
jedrske in sevalne objekte;
načrtovanje in izvajanje
opazovanj stanj in spremljanja
posledic staranja objektov in
naprav;
izdelavo izvedbene in druge
dokumentacije v skladu s postopki
naročnika in izdelavo izvedenskih
mnenj, ki so obvezna sestavina
vlog v postopku pridobivanja
dovoljenj, v skladu s pooblastilom
Uprave Republike Slovenije za
jedrsko varnost.
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	Jedrski in sevalni objekti so objekti, v katerih se ravna z viri sevanja ali pa so
viri sevanja v njih nameščeni in za katere veljajo posebni predpisi s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti. Ti predpisi urejajo problematiko jedrske in32
sevalne varnosti za vsa obdobja objektov: od umeščanja v prostor,
projektiranja, izvedbe pa vse do rednega obratovanja in na koncu razgradnje ter
zapiranja. S stališča razvoja projektnih rešitev se omenjeni predpisi uporabljajo
zlasti kot dopolnitev gradbenih, okoljskih in prostorskih predpisov.
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	V dela, ki jih izvaja IBE na področju
jedrskih in sevalnih objektov, so vključene vse projektantske stroke in specialisti z vseh področij. Dela izvajajo
osebe, ki imajo opravljeno ustrezno
usposabljanje oziroma so seznanjene
z uveljavljenimi smernicami, standardi, referencami ter obratovalnimi
izkušnjami s tega področja in jim naročnik priznava kompetentnost. Za potrebe izvajanja dejavnosti svetovanja
in projektiranja v radiološko nadzorovanem območju Nuklearne elektrarne
Krško je Uprava Republike Slovenije za
jedrsko varnost izdala družbi IBE dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti.
	Storitve izvajamo v skladu s posebnim dodatkom k poslovniku kakovosti
in pisnimi postopki ter v skladu s sistemom vodenja kakovosti naročnika.
Ponosni smo, da na osnovi strokovnosti, izkušenj in drugih kompetenc
delujemo aktivno na zahtevnih projektih pri praktično vseh obstoječih,
razgrajenih in predvidenih jedrskih
in sevalnih objektih v Sloveniji. Naše
aktivnosti po posameznih objektih zajemajo zlasti:
Nuklearna elektrarna Krško:
nostrifikacija projektne
dokumentacije; izdelava
projektne in tehnične
dokumentacije za potrebe
modifikacij in posodobitev;
spremljanje stanja in procesov
staranja objektov; izdelava
strokovnih mnenj in investicijske
dokumentacije; dobava opreme
in izvedba del na posameznih
funkcionalnih sistemih;

Druga jedrska elektrarna Krško:
izdelava projektnih osnov,
idejne zasnove in investicijske
dokumentacije; izdelava sestavin
posebnega varnostnega poročila;
Rudnik urana Žirovski Vrh:
izdelava programa prenehanja
obratovanja; projektna
dokumentacija za potrebe
razgradnje objekta; projektantski
nadzor; projekt sanacije in
varnostni poročili za odlagališči
Jazbec in Boršt;
Centralno skladišče radioaktivnih
odpadkov Brinje:
izdelava investicijske in tehnične
dokumentacije za potrebe
posodobitve; projektantski
nadzor;
Začasno skladišče nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov v
Zavratcu:
izdelava programa sanacije in
izvedba sanacije;
Odlagališče nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov
Vrbina, Krško:
sodelovanje pri izboru lokacije;
izdelava temeljnih tehnoloških
študij; izdelava podlag za
umeščanje v prostor, projektne
in investicijske dokumentacije
do faze idejnega projekta ter
strokovnih analiz in študij; ter
Odlagališče visokoradioaktivnih
odpadkov in izrabljenega
jedrskega goriva:
izdelava temeljnih tehničnoekonomskih študij.
15

04

Prenos in distribucija
električne energije,
sistemi vodenja
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Naprave za prenos in distribucijo električne energije povezujejo proizvodnjo
s porabniki električne energije in predstavljajo nujen in nepogrešljiv del elektroenergetskega sistema. Naprave za prenos električne energije, katerih naloga
je transport večjih količin električne energije na večje razdalje, so daljnovodi,
kablovodi, razdelilne transformatorske postaje in stikališča. Tipični napetostni
nivoji za prenos električne energije v Sloveniji in tudi v širšem področju srednje
Evrope in Balkana so 400, 220 in 110 kV. IBE je močno prisoten na področju prenosa
in distribucije električne energije od svoje ustanovitve dalje. Glavne aktivnosti so
usmerjene v projektiranje daljnovodov, kablovodov ter prenosnih in distribucijskih
transformatorskih postaj in stikališč vseh napetostnih nivojev. Dejavni smo tudi
v drugih aktivnostih investicijskih procesov — od svetovalnih aktivnosti, izdelave
investicijske dokumentacije in študij do izvedbe na ključ.
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stoječih objektov in za druge namene
oz. potrebe lastnikov prenosnih in distribucijskih sistemov.
	Posebno področje v okviru prenosa
in distribucije električne energije zajema naraščajoči segment projektiranja visokonapetostnih kablovodov od
110 kV navzgor. Prve izkušnje IBE na
tem področju segajo preko štirideset
let nazaj v tedaj najbolj uporabljano
tehnologijo oljnih kablov. V zadnjih
dvajsetih letih se uporaba kablovodne
tehnologije vztrajno dviguje, tako v
urbanih področjih kot tudi za povezave
na plinsko oklopljena stikališča, ki so v
neposredni bližini večjih naselij. Poleg
izkušenj z nameščanjem kablovodov na
področjih z različnimi zahtevami IBE
razpolaga tudi z najnovejšo programsko opremo za optimalen izbor primernih kablov, kar igra pomembno vlogo pri
višini cene investicije.
	Tudi sicer za načrtovanje transformatorskih postaj v IBE uporabljamo širok nabor specializiranih programov,
od elektrotehnoloških programov, programov za dimenzioniranje opreme,
ozemljitev, izdelavo shem in povezav
do programov za načrtovanje gradbenih konstrukcij, jeklenih konstrukcij
ter električnih in strojnih instalacij.
	V IBE področje razdelilnih transformatorskih postaj, razdelilnih postaj in visokonapetostnih kablovodov
načrtujeta dve za to posebej usposobljeni skupini v Sektorju za elektrotehniko in skupina v Sektorju za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo, ki
med seboj tesno sodelujejo in se po
potrebi dopolnjujejo, v delo skupin pa
se vključujejo še strokovnjaki drugih
100

100

xy

Razdelilne transformatorske postaje in
visokonapetostni kablovodi
Na področju prenosnih razdelilnih
transformatorskih postaj ima IBE dolgoletne izkušnje z načrtovanjem prostozračnih (AIS) in plinsko oklopljenih
stikališč (GIS) vseh napetostnih nivojev, pri čemer sledimo najnovejšim
trendom razvoja vseh vrst sistemov
in podsistemov, vključno s sodobnimi
sistemi vodenja in zaščite. Vse to se
odraža v visoki funkcionalnosti in zanesljivosti zgrajenih objektov, preglednih ter za vzdrževanje enostavnih in
varnih dispozicijskih rešitvah ter za
proizvodnjo in vzdrževanje enostavnih
jeklenih konstrukcijah.
	Pri gradnji stavb, še posebej plinsko oklopljenih stikališč, namenjamo
veliko pozornost kvalitetnim arhitekturnim rešitvam z všečnim zunanjim
videzom stavb, pri čemer je vedno v
ospredju težnja po cenovno konkurenčnih in funkcionalnih postavitvah.
	Področje distribucijskih transformatorskih postaj zajemajo predvsem postaje napetostnega nivoja
110/20 kV. Ker gre za objekte v bližini
mest, se objekti novejše generacije
večinoma izdelujejo v plinsko oklopljeni tehnologiji, dogradnje in obnove starejših pa v prostozračni tehnologiji. Pri tem s pridom izkoriščamo
izkušnje, pridobljene pri gradnji prenosnih objektov, in dobre rešitve prenašamo tudi na področje distribucije.
	Poleg izdelave različnih vrst dokumentacij za gradnjo novih razdelilnih transformatorskih postaj vseh
napetostnih nivojev IBE izdeluje tudi
dokumentacijo za rekonstrukcije ob-

inženirskih strok s področja strojništva, arhitekture itd.
Nadzemni daljnovodi
	Pomemben segment elektroenergetskega omrežja, ki se neprestano
razvija, obnavlja in nadgrajuje, so
nadzemni daljnovodi vseh napetostnih
nivojev. Za načrtovanje nadzemnih
daljnovodov v IBE skrbijo izkušeni strokovnjaki, ki so razporejeni v okviru
skupine v Sektorju za elektrotehniko
in skupine v Sektorju za gradbeništvo,
arhitekturo in geodezijo.
	Tudi za načrtovalce daljnovodov
velja, da izdelujejo celotno projektno
in študijsko dokumentacijo, ki jo investitor potrebuje, tako za novogradnje
kakor tudi za rekonstrukcije obstoječih
objektov. Pri svojem delu na področju
daljnovodov se inženirji redno spoprijemajo z izzivi razvoja sodobne tehnike
in tudi sodelovanja pri iskanju najprimernejših tras za umeščanje daljnovodov v prostor. To je seveda možno le
na način, ki upošteva visoke standarde
modernega inženirskega dela, vključno
z uporabo najsodobnejše programske
3D-opreme in LIDAR tehnologije snemanja terena.
	Projektiranje linijskih objektov,
kamor uvrščamo tudi nadzemne daljnovode, je področje, kjer je bistvenega pomena tesno sodelovanje s strokovnjaki vseh strok, ki soodločajo o
najprimernejši zasedbi prostora na način, ki bo zadovoljil okoljske, bivalne
in druge standarde moderne družbe.
Tako umestitev daljnovoda v prostor
na način, da bodo zagotovljene vse
njegove najpomembnejše funkcije ob
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hkratnem soglasju vseh prizadetih ustanov in državljanov in
ob ekonomsko sprejemljivih pogojih, ostaja eden izmed najpomembnejših izzivov načrtovalcev nadzemnih daljnovodov.
Sistemi vodenja in zaščite
	Sistemi vodenja in zaščite zagotavljajo zanesljiv in fleksibilen nadzor nad proizvodnjo in prenosom električne energije
in so ključnega pomena za obvladovanje celotnega elektroenergetskega tehnološkega procesa. Treba je poudariti, da
je to edini tehnološki proces, v katerem se proizvod ustvari
in v skoraj istem trenutku tudi uporabi, kar zahteva poseben
strokoven pristop, vrhunska znanja in najsodobnejšo opremo.
	Pri načrtovanju in implementaciji sistemov vodenja in
zaščite imamo v IBE dolgoletne izkušnje tako z opremo, ki
je nameščena v elektroenergetskih proizvodnih, prenosnih
in distribucijskih objektih na lokalnem nivoju, kakor tudi na
nivoju centrov vodenja.
	Z različnimi investitorji, domačimi in tujimi, uspešno
sodelujemo v vseh fazah načrtovanja in implementacije
od idejnih zasnov, razpisne dokumentacije, projektov
za izvedbo do končne dokumentacije, ki naročniku omogoča nemoteno obratovanje in vzdrževanje naprav in celotnih sistemov.
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INDUSTRIJA

Podpodročja:
avtomobilska industrija
kovinskopredelovalna industrija
logistika in transport
farmacevtska industrija
prehrambna industrija
kemična, gumarska in druga
predelovalna industrija
lesnopredelovalna in papirna industrija
energetski postroji v industriji
20

Tehnološki razvoj
Timsko delo
Obvladovanje stroškov

	Izkušnje s področja energetike so naši strokovnjaki v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja uspešno prenesli na področje industrije. Sprva se je naša
dejavnost gibala v okvirih industrijske energetike, novi izzivi pa so se kmalu pojavili tudi v lesnopredelovalni in kemični industriji. Sledil je prodor tudi v druge
industrijske panoge, med katerimi izpostavljamo farmacevtsko, prehrambno in
avtomobilsko industrijo. Strokovnost in konkurenčnost nam omogočata obvladovanje najnovejših tehnologij in uspešno delovanje tudi na tujih trgih.
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	Začetki naših aktivnosti in prvih večjih projektov s področja industrije segajo v
šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko smo vzporedno z razvojem industrializacije v tem delu Evrope začeli tudi znotraj podjetja z razvojem tega hitro rastočega
tržnega področja. Danes industrija zavzema enega od najpomembnejših segmentov dejavnosti podjetja IBE. Skupna značilnost vseh novih gradenj na področju
industrije je, da so te močno odvisne od tržne usmeritve naročnika in slonijo na
zelo različnih in pogosto najsodobnejših tehnologijah. Pri načrtovanju tovrstnih
objektov je primarna naloga projektanta dobro spoznati in dosledno upoštevati
vse zahteve in posebnosti implementiranih tehnologij ter drugih pomembnih izhodiščnih dejavnikov. Tesno sodelovanje z nosilci tehnoloških rešitev je osnovni
predpogoj uspešnega načrtovanja industrijskega objekta. Samo na ta način je
možno zgraditi objekt, ki bo dejansko uporaben za svoj namen in bo omogočil
doseganje zastavljenih poslovnih ciljev naročnika.
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Industrija

	Zaradi nenehnega prilagajanja
tržnim izzivom morajo podjetja s področja industrije ves čas razvijati nove
produkte, ki bodo zanimivi v globalnem merilu. Tako je investicijski cikel
v industriji izrazito kratek v primerjavi z drugimi tržnimi segmenti, kar se
direktno odraža v posledično kratkih
rokih, ki so namenjeni razvoju investicije, projektiranju in sami gradnji. Ta
visoka dinamika investiranja, ki vedno
temelji na novih tehnologijah, v osnovi
izraža ključno željo naročnika „poslovno uspeti na globalnem trgu“ in mora
biti tudi od vsega začetka stroškovno
obvladovana, kar predstavlja osnovni
okvir tudi pri načrtovanju objekta.
	V podjetju IBE se približno tretjina zaposlenih strokovnjakov vključuje na projekte s področja industrije.
V okviru sektorjev in poslovnih enot
imamo organizirane projektne skupine, v katerih poteka nemoten pretok
znanja in izkušenj in tudi razvoj posameznih strok in specializacij, ki so
nujne pri realizaciji multidisciplinarnih projektov s področja industrije.
Heterogenost implementiranih tehnologij in drugih projektnih zahtev
narekuje specifične načrtovalske pristope do posameznih vrst industrij in
v IBE se lahko pohvalimo z učinkovitim
timskim delom ter z znanjem in izkušnjami na celi množici zelo različnih
industrijskih področij.
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INFRASTRUKTURA

Podpodročja:
železniško in cestno omrežje, predori, napajalne
postaje in sistemi vodenja, cestninske postaje
magistralni plinovodi in plinovodna omrežja,
kompresorske in merilno-regulacijske postaje
sistemi tekočih goriv
kombinirana komunalna omrežja

Izzivi velikih sistemov			
Multidisciplinarnost			
Od projekta do izgradnje

	Družba IBE je že vrsto let dejavna pri izgradnji cestnega in železniškega
programa Republike Slovenije. Projektiramo strojne in električne sisteme v predorih, cestninske postaje in križanja avtocest z energetskimi vodi, na železniškem
omrežju pa projektiramo in gradimo napajalne postaje ter sisteme vodenja. Še
posebej projektiranje magistralnih plinovodov in plinskih kompresorskih postaj
predstavlja za IBE pomemben tržni segment na področju infrastrukture. Dejavni
smo tudi na področju študij ogrevanja mest in projektiranja vročevodnih, kanalizacijskih in plinskih distribucijskih omrežij. Svoje raznovrstno znanje uspešno
uporabljamo pri celovitem načrtovanju kombinirane komunalne infrastrukture
širših mestnih območij.
	Poleg projektiranja se je v našem delu uveljavil tudi tako imenovani
dobaviteljski inženiring po sistemu „ključ v roke“, s katerim smo nadgradili svojo
osnovno storitev.
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Železniška in cestNa
infrastruktura
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	Program novogradenj in rekonstrukcij železniške ter cestne infrastrukture
je ključno področje v gospodarski politiki vsake države. Objekti s tega področja
niso zahtevni samo z vidika umeščanja v prostor, ampak tudi po svoji tehnološki
zahtevnosti, ki jo definirajo različni predpisi in standardi. Projekti so izrazito
strokovno multidisciplinarni in zahtevajo povezovanje specializiranih podjetij z
različnih področij. IBE se je na področju železniške in cestne infrastrukture specializiral v projektiranje in svetovanje na nekaj strokovnih področjih:
električne in strojne inštalacije ter oprema v predorih,
galerijah in pokritih vkopih,
napajalni sistemi železniške mreže,
novogradnja, prestavitve in zaščita novih in obstoječih vodov
komunalne infrastrukture.

Na posameznih segmentih smo dejavni ne samo kot projektanti, ampak
tudi kot dobavitelji opreme in izvajalci
celotnih sistemov.
Predori, galerije in pokriti vkopi
	Z načrtovanjem električnih in
strojnih inštalacij v cestnih predorih
smo v IBE začeli že v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja in
od takrat naprej smo sodelovali pri
načrtovanju praktično vseh tovrstnih
objektov v Sloveniji, pridobili smo
tudi reference v tujini. Zaradi želje
po doseganju čim večje stopnje varnosti prometa v sodobnih predorih,
galerijah in pokritih vkopih se naši
strokovnjaki s tega področja soočajo
z nenehnimi spremembami in izboljšavami predpisov in standardov, ki
urejajo to področje. Iz tega razloga
morajo projektne rešitve in vgrajena
električna in strojna oprema v predorih izpolnjevati zelo stroge projektne
zahteve, predori pa postajajo vse bolj
kompleksni in sofisticirani objekti prometne infrastrukture, kjer praktično
nič ni prepuščeno slučaju.
	Sodobni predori omogočajo popolnoma avtomatsko delovanje vseh
vgrajenih sistemov, enako tako tudi
daljinsko upravljanje iz nadrejenega
centra vodenja. Pri načrtovanju predorov v odvisnosti od njihovega tipa,
stopnje tveganja, dolžine in zahtevnosti prometa običajno obravnavamo
naslednje sisteme:
osnovno in rezervno
napajanje predora
(20 kV, 0,4 kV, dizel, UPS),

osnovno in požarno
prezračevanje,
razsvetljava (osnovna,
zasilna, evakuacijska),
hidrantna mreža,
sistem gasilnih naprav,
premična in fiksna
prometna signalizacija,
avtomatsko in ročno
javljanje požara,
sistem za klic v sili,
sistem za ročno alarmiranje,
protivlomni sistemi in
kontrola dostopa,
videonadzor,
avtomatska videodetekcija
nevarnih dogodkov,
ozvočenje,
radijska komunikacija,
nadzor vidljivosti in
koncentracije CO,
kontrola hitrosti longitudinalnega
gibanja zraka,
sistemi vodenja in nadzora ter
prenosa signalov.
	Zahvaljujoč sodobnim projektnim
rešitvam in strogem upoštevanju zahtevnih standardov, se lahko pohvalimo
z dejstvom, da so novi predori v Sloveniji (Trojane, Jasovnik, Šentvid, Dekani, Kastelec ...) med najsodobnejšimi
in najvarnejšimi na svetu.
Napajalni sistemi železniške
infrastrukture
	Za nemoten potek železniškega
prometa je nujno zagotoviti zadosten
in zanesljiv vir napajanja. Že po svoji naravi železniški promet, posebej
tovorni promet, zahteva zagotovitev

velikih odjemnih moči, še posebej na
odsekih, kjer proga premaguje večje
višinske razlike. Tako so projektne rešitve lokalno specifične in usklajene
med ostalim tudi s potekom in kapacitetami prenosnega daljnovodnega
omrežja. Posebnost, ki jo morajo naši
strokovnjaki upoštevati pri načrtovanju in izvedbi napajalnih sistemov železniške vleke v Sloveniji, je uporaba
sistema enosmerne napetosti 3 kV.
	Delo IBE na področju napajalnih postaj električne vleke vključuje izdelavo
projektne dokumentacije in nudenje
tehničnega svetovanja kot tudi gradnjo
postaj, ki vključuje izvedbo gradbenih
del, dobavo in montažo opreme ter
spuščanje v pogon. Izvajamo tudi sisteme daljinskega upravljanja postaj in
centrov vodenja.
Ureditev križanj in vzporednih
potekov cestne in železniške mreže z
drugo komunalno infrastrukturo
	Značilnost projektov na železniških
in cestnih objektih, ki po svoji naravi
sodijo med dolge linijske objekte, je
potreba po celoviti obravnavi ostale
komunalne infrastrukture, ki prečka
ali spremlja koridorje cest in železnic. Pri tem se srečujemo z zelo širokim spektrom tehničnih objektov, od
daljnovodov, plinovodov, vodovodov,
toplovodov, kanalizacijskih vodov pa
vse do komunikacijskih optičnih vodov, ki jih je treba ustrezno inženirsko obdelati. Načrtovanje komunalne
infrastrukture, ki prečka ali spremlja
cestno in železniško infrastrukturo, je
možno zaključiti le, ko so ostali deli
projektne dokumentacije v glavnem

že končani, kar je posebej časovno
zahtevno in mora biti vnaprej skrbno
planirano. Dodaten izziv pred načrtovalce postavlja medsebojna uskladitev posameznih sistemov, pri čemer je
nujno tesno sodelovanje z lastniki in
upravljavci različnih vrst komunalne
infrastrukture ter upoštevanje njihovih zahtev in razvojnih načrtov.
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	Zemeljski plin je med vsemi fosilnimi gorivi najprijaznejši do okolja. V primerjavi s premogom in nafto vsebuje zanemarljivo malo žvepla, nizke pa so tudi
ostale vrednosti škodljivih snovi, ki se sproščajo pri gorenju. Pri zgorevanju zemeljskega plina se v zrak sprošča za približno tretjino manj CO2 kot pri zgorevanju
premoga ter za približno četrtino manj kot pri zgorevanju kurilnega olja.
Tabela prikazuje primerjavo emisijskih
vrednosti pri uporabi različnih energentov

SO2
kg/TJ

ELKO (ekstra lahko kurilno olje)

74.000

UNP (utekočinjeni naftni plin)

NOx
kg/TJ

CxHy
kg/TJ
6

CO
kg/TJ
45

prah
kg/TJ

120

40

55.000

3

100

6

50

1

0

11

85

85

2.400

35

Rjavi premog

97.000

1.500

170

910

5.100

320

Zemeljski plin

57.000

0

30

6

35

0

Les
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CO2
kg/TJ

5

40

60
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40

02

80
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100
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	Ogljikov dioksid je eden glavnih povzročiteljev učinka
tople grede in segrevanja ozračja, zato si mednarodna skupnost prizadeva za znatno znižanje njegovih emisij. Tako je,
poleg ukrepov učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije, v porastu tudi število projektov, kjer je
kot primarni vir energije predvidena uporaba zemeljskega
plina. Pri tem lahko izpostavimo plinsko-parne elektrarne,
kogeneracijske postroje v industriji in javnih zavodih ter
uporabo zemeljskega plina v široki potrošnji.
	Iz navedenih razlogov je načrtovanje plinovodnih omrežij pomembno tržno področje v IBE. Ugotavljamo celo povečanje obsega storitev, ki jih IBE opravlja na področju
načrtovanja, izgradnje in širitve slovenske plinovodne infrastrukture, tako na področju prenosnih plinovodov kot tudi
na področju distribucijskih mrež zemeljskega plina.
	V podjetju IBE prenosne plinovode, distribucijska omrežja in vse pripadajoče objekte (kompresorske postaje, merilno reducirne postaje, zaporne postaje itd.) načrtujemo
pod okriljem Sektorja za strojništvo in tehnologijo. Za potrebe vsakega konkretnega projekta na področju plinovodov
v podjetju sestavimo projektni tim strokovnjakov strojne
stroke, v katerega redno vključujemo specialiste tudi drugih
strok, predvsem gradbene in elektroinženirje.
	O kvaliteti našega dela priča tudi uspešen potek zahtevnih projektov, kot so prenosni plinovodi Ceršak–Kidričevo,
Rogaška Slatina–Trojane–Vodice, Šentrupert–Šoštanj, Kalce–Jelšane, Kalce–Vodice, kompresorski postaji Kidričevo in
Ajdovščina ter mestne plinovodne mreže Rogaška Slatina,
Kranj, Kamnik, Škofja Loka, Novo mesto, Ljubljana, Ptuj itd.
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JAVNE IN
POSLOVNE
ZGRADBE
Podpodročja:
poslovno-trgovski centri
fakultete, šole in vrtci
knjižnice in muzeji
bolnišnice in zdravstveni domovi
hoteli
mednarodni mejni prehodi in pristanišča
stanovanjski objekti
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Drzne ideje
Napredne rešitve
Zadovoljstvo naročnikov

Nenehna rast in razvoj, konkurenčnost in sprejemanje novih izzivov so
pomembni dejavniki, ki so pripomogli k slovesu IBE kot družbe z bogatimi izkušnjami. Upoštevanje različnosti namenov posameznih javnih objektov se kaže
tudi v naših referencah, kjer izpostavljamo vrsto reprezentativnih in arhitekturno
prepoznavnih javnih objektov. Pri načrtovanju javnih zgradb posebno pozornost
namenjamo učinkoviti rabi energije in alternativnim virom energije, pri čemer
uporabljamo svoje bogate izkušnje s področja energetike in varovanja okolja.
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Javne in poslovne zgradbe
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	Med javne in poslovne zgradbe uvrščamo predvsem stavbe, ki imajo širši javni
ali poslovni pomen in so večinoma namenjene uporabi širšemu krogu ljudi. Na
tem področju se srečujemo z načrtovanjem precej širokega kroga objektov, med
katerimi izpostavljamo:
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objekte na področju kulture, izobraževanja, znanosti in športa (muzeji,
galerije, knjižnice, vrtci, šole, fakultete, inštituti, objekti za šport ipd.)
objekte na področju zdravstva in sociale (zdravstveni domovi, bolnišnice,
domovi za ostarele ipd.)
objekte na področju obrambe, policije, carine, javne uprave (cestni in
obmorski mednarodni mejni prehodi, stavbe za potrebe državnih ustanov,
objekti za posebne namene ipd.),

objekte na področju gospodarstva, ki imajo predvsem poslovni
namen (upravne in pisarniške
stavbe, trgovski centri, hoteli
ipd.),
stanovanjske objekte in
kombinirane poslovnostanovanjske objekte.
	Podobno, kot je to pri industriji,
moramo tudi pri javnih in poslovnih
stavbah spoznati osnovne koncepte in
tehnologije vseh dejavnosti, ki se bodo
odvijale v nekem tovrstnem bodočem
objektu. Pri načrtovanju večjih kompleksov pogosto srečujemo kombinacijo različnih tipov zgoraj navedenih
objektov in pripadajoče infrastrukture. Tako tudi industrijske komplekse
neredko sestavljajo ne samo proizvodni, skladiščni in drugi tehnološki
objekti, temveč tudi poslovne stavbe
z upravnimi, pisarniškimi, konferenčnimi, restavracijskimi, razstavnimi in
drugimi neindustrijskimi prostori.
	Poleg namenske raznolikosti lahko
pri načrtovanju sodobnih stavb izpostavimo še en pomemben dejavnik,
to so visoke zahteve glede energetske
učinkovitosti stavb in s tem povezano
iskanje alternativnih virov energije.
Glede na dejstvo, da se v razvitem svetu več kot 40 odstotkov vse energije
porabi za ogrevanje in hlajenje stavb,
so tovrstne zahteve več kot utemeljene. Ta usmeritev se tudi odraža na področni zakonodaji, ki se zelo pogosto
spreminja in zaostruje, pred načrtovalce pa postavlja nove in nove izzive.
V bližnji prihodnosti bomo tako v EU
lahko načrtovali in gradili le skoraj nič

ali nič energijske stavbe, kar moramo
kot osnovni cilj upoštevati že danes.
	Strokovna interdisciplinarnost in
izkušnje s področij industrije, infrastrukture in energetike nam v IBE
pogosto pomagajo premagati tudi
najzahtevnejše tehnološke izzive na
področju načrtovanja in graditve javnih in poslovnih zgradb. Sodobni javni
objekti so že zdavnaj presegli mejo
tradicionalne enostavnosti in so pogosto izredno kompleksni tako v arhitektonsko-konstrukcijskem kakor tudi
v inštalacijskem smislu. Tudi na tem
področju je osnovni pogoj za doseganje ustrezne kakovosti visoka raven
timskega dela in aktivno sodelovanje s
posameznimi specialisti ter arhitekti.
	V IBE smo ponosni na svojo referenčno listo zahtevnih javnih in poslovnih
objektov z različnih področij, saj odraža visoko raven usposobljenosti, ki bo
nedvomno potrebna tudi pri načrtovanju bodočih še zahtevnejših objektov.
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OBNOVLJIVI VIRI
ENERGIJE IN
VARSTVO OKOLJA
Podpodročja:
racionalna raba energije
alternativni viri energije
ravnanje z odpadki
čiščenje odpadnih voda
deponije odpadkov
čiščenje dimnih plinov
izraba bioplina za proizvodnjo električne in
toplotne energije
krajinske sanacije posegov v okolje
obvladovanje vseh vrst emisij v okolje
34

Odgovornost do okolja		
Energetska učinkovitost		
Alternativni viri energije

	V IBE se srečujemo z izzivi varstva okolja na dveh medsebojno prepletenih delovnih področjih. Prvo področje so svetovalne storitve oziroma priprava izhodišč o varstvu okolja glede na upravni postopek in izdelovanje celovitih poročil
o vplivu investicijskih projektov na okolje. Drugo področje predstavlja projektiranje, ki temelji na vsestranskem poznavanju tehnologij za uresničitev raznovrstnih
projektov in upoštevanju sodobne okoljevarstvene zakonodaje. Zavedamo se, da
je skladen gospodarski razvoj v odnosu do okolja možno doseči le ob ravnovesju
med našimi potrebami in zmožnostmi narave.
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	Že v izhodišču načrtovanja najrazličnejših objektov težimo k temu, da bi
predvideno energetsko porabo objekta zmanjšali na optimalno vrednost oz. v
območje, ki je sprejemljivo ne samo s strani nizke porabe energentov v fazi uporabe, ampak tudi s stališča stroškov gradnje in kasnejšega vzdrževanja. Za področje stavb je aktivna skrb za doseganje minimalne energetske porabe še posebej
aktualna in je tudi formalno zahtevana v predpisih, ki se zelo pogosto spreminjajo
in to v smeri skoraj nič energijske gradnje.
	Uporaba alternativnih, predvsem obnovljivih virov energije predstavlja osnovni koncept, s katerim poskušamo v procesu načrtovanja objektov zadovoljiti njihove predhodno optimizirane energetske potrebe. Med obnovljive vire energije
uvrščamo predvsem:
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sončno energijo,
vodno energijo,
vetrno energijo,

geotermalno energijo,
energijo valovanja,
energijo plimovanja,
energijo biomase,
energijo bioplina.
	Učinkovitost in ekonomska upravičenost izkoriščanja posameznih
obnovljivih virov energije je odvisna
od same narave in zmožnosti energetskega vira, dostopnosti vira na določeni lokaciji, naravnih in družbenih
pogojev eksploatacije ter mnogih
drugih dejavnikov.
Vodna energija
	Že od leta 1949, ko je bila družba
IBE ustanovljena za namen projektiranja hidroenergetskih objektov, je
dejavnost družbe trdno povezana z
načrtovanjem obnovljivih virov energije. Tudi danes načrtovanje hidroelektrarn, ki po svojih lastnostih sodijo
v sam vrh obnovljivih virov energije
po kriteriju učinkovitosti in ekonomske upravičenosti, predstavlja enega
izmed temeljnih tržnih področij delovanja družbe.
	Zanimivo je, da poleg večjih hidroelektrarn tudi male hidroelektrarne (MHE) predstavljajo pomemben vir
zelene električne energije v Sloveniji. Do sedaj je bilo v Sloveniji izgrajenih preko 400 MHE s skupno močjo
preko 85 MW. Od devetdesetih let
prejšnjega stoletja naprej je zaznati
v Sloveniji pomemben investicijski
cikel, ki vključuje novogradnje MHE
in rekonstrukcije obstoječih MHE.
	IBE že od začetkov programa izgradnje MHE v Sloveniji aktivno sodeluje

pri projektiranju in izvaja druge inženirske storitve za različne naročnike.
Prav tako sodelujemo na projektih
MHE v tujini. Pokrivamo tako inženirske storitve za novogradnje kot za
obnove MHE. Kot pri velikih HE je tudi
na področju MHE potrebno usklajeno
delovanje vseh strok. MHE se umeščajo
tudi v zaščitena naravna okolja, zato
še posebej pride do izraza naravovarstveni vidik, ki vključuje upoštevanje
vseh zakonskih in tehničnih normativov za do narave prijazno izvedbo
projektov. Pomembno je tudi pozorno
ekonomsko planiranje projekta, saj so
projekti MHE zelo odvisni od zahtev,
povezanih z zaščito naravnega okolja.
Objekti MHE morajo sobivati z naravnim okoljem in prisotnost MHE ne sme
poslabšati naravnih habitatov, v katere
so MHE umeščene. Projekti MHE imajo
nekaj posebnosti, ki jih ločujejo od
večjih HE. Mednje sodijo bistveno višja izpostavljenost naravnim pojavom
(erozija, plazovi, visoke vode, nanosi
lesa in kamenja …), težja dostopnost
in zato bolj zapleteno vzdrževanje,
težje zagotavljanje stalne razpoložljivosti MHE ipd. Tehnične rešitve za MHE
morajo odgovoriti na vsa zgoraj navedena vprašanja. Tako bo lahko MHE po
končanem projektu novogradnje ali
prenove uspešno obratovala vso predvideno življenjsko dobo.

Sončna energija
	Z razvojem tehnologije in pocenitvijo same izvedbe s tem povezanih
projektnih rešitev se danes vse bolj
uveljavlja izkoriščanje sončne energije. Energijo sončnega sevanja lahko
glede na uporabo razdelimo na:
toploto sončnega sevanja,
akumulirano v konstrukciji in
površini stavb (t. i. pasivna sončna
energija),
toploto sončnega sevanja,
zbrano s pomočjo kolektorjev,
ki jih uporabljamo za ogrevanje
vode, ki jo v hranilniku hranimo
za kasnejšo uporabo (t. i. aktivna
sončna energija),
električno energijo iz sistemov,
ki se segrevajo s koncentriranim
sončnim sevanjem (t. i. sončna
toplotna električna energija),
električno energijo, pridobljeno s
pomočjo fotonapetostnih celic oz.
fotovoltaike.

energije neredko srečujemo s tehnološkimi rešitvami kogeneracije (soproizvodnje), kjer skušamo ob proizvodnji električne energije v največji
meri izkoristiti odvečno energijo, ki
se sprošča v primarnem tehnološkem
procesu. IBE je bil vključen v projektiranje in izvajanje številnih projektov,
kjer je energija, pridobljena s kogeneracijo, neredko, predvsem v večjih urbanih sredinah, enakopraven tekmec
energijam, pridobljenim iz obnovljivih virov, in se zelo uspešno uporablja
predvsem za daljinsko ogrevanje in
celo hlajenje stavb.

	Poleg izkoriščanja pasivne sončne
energije, ki predstavlja enega izmed
osnovnih elementov pri načrtovanju
gradbene fizike, vse več pozornosti pri
projektiranju posvečamo tudi drugim
oblikam izkoriščanja sončne energije.
Posebej lahko izpostavimo fotovoltaiko, kjer se lahko pohvalimo z uspešnimi referencami na področju načrtovanja sončnih elektrarn in tudi njihove
celovite izvedbe po principu na ključ.
Kogeneracija
Ne nazadnje se pri načrtovanju
proizvodnje električne ali toplotne
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Varstvo okolja in
obdelava odpadkov
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	V IBE se zavedamo, da je stanje okolja posledica mnogih vplivov, ki se kažejo
predvsem skozi človeške dejavnosti, med katerimi lahko izpostavimo tudi graditev
najrazličnejših objektov. Iz tega razloga je treba prostorsko in vsakršno načrtovanje posegov v prostor temeljito preučiti s stališča vplivov na okolje. Aktivna
skrb za okolje oz. izboljšanje stanja okolja je udejanjena skozi vse formalne in
neformalne korake načrtovanja in izgradnje določenega objekta. Pri tem iščemo
učinkovite odgovore in okolju sprejemljive rešitve za emisijo snovi in energije v
okolje (vode, zrak, tla) ter odpadke, ki jih projekt potencialno prinaša.
Načrtovanje varstva okolja
Na področju varstva okolja izdelujemo različne vrste študij in poročil pri načrtovanju novih objektov, poleg tega tudi projektne rešitve za sanacijo obsto-

ječih vplivov na okolje. Že v zgodnji
fazi priprave posamezne investicije
se obravnava okoljski vidik v okviru
04 predinvesticijskih študij, kar omogoča
ustrezno odločanje o projektu.
	Okoljsko poročilo je sestavni del
postopka celovite presoje vplivov na
okolje, ki je predpisan z Zakonom o
varstvu okolja in se izdeluje za različne
urbanistične plane (državne prostorske načrte, občinske prostorske načrte
ipd.). V njem so zajeti podatki o planu,
o stanju okolja na območju izvajanja
plana, o okoljskih ciljih plana ter merilih vrednotenja vplivov izvedbe plana,
o ugotovljenih vplivih plana in njihova
presoja. Predlagani so ukrepi za omilitev vplivov in načini spremljanja stanja
v času izvedbe plana.
	Izdelava poročila o vplivih na okolje je sestavni del postopka presoje vplivov na okolje, ki je prav tako
predpisan z Zakonom o varstvu okolja.
Poročilo o vplivih na okolje se izdeluje
na osnovi rešitev iz projektne dokumentacije in obsega podatke o vrsti
in značilnosti posega, alternativnih
rešitvah, obstoječem stanju okolja,
vplivih posega na okolje in ukrepih za
njihovo zmanjšanje oz. odpravo. Okoljevarstveno soglasje, ki se ga pridobi
s presojo vplivov na okolje, je osnova
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
	Izdelava poročil zahteva interdisciplinaren pristop: znanja o vrsti posega
in sestavinah okolja ter interakcijah
— vplivih na okolje. Bistvena sestavina
poročil so ustrezni omilitveni ukrepi,
ki zmanjšajo ali celo odpravijo predvidene vplive na okolje.

Krajinske sanacije posegov
	Za večino gradbenih posegov, za
katere izdelujemo projektno dokumentacijo, izdelujemo tudi načrte
krajinske arhitekture. Pri umeščanju v
prostor je pomemben tudi vpliv posega
na krajinske značilnosti, zato krajinski
vidik upoštevamo in načrtujemo že ob
začetku projekta. Načrt krajinske arhitekture oz. krajinska sanacija na osnovi analiz obstoječega in predvidenega
stanja je pomemben omilitveni ukrep,
ki zagotavlja ne le, da bo izvedeni projekt v danem okolju čim manj moteč,
ampak tudi poudari njegove pozitivne
vidike, kar poveča njegovo sprejemljivost v javnosti.
Obdelava odpadkov in čistilne naprave
	V Sloveniji je v okviru ravnanja
s komunalnimi odpadki predvidena
vzpostavitev regijskih centrov za ravnanje z odpadki. Osnovo učinkovitega
delovanja sistema ravnanja z odpadki
predstavlja ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tako zbrani odpadki se
odvažajo v regijske centre, kjer poteka mehanska, v večjih centrih pa mehansko-biološka obdelava odpadkov.
V Sloveniji nekaj tovrstnih centrov že
deluje, v načrtu pa je tudi še nekaj večjih centrov.
	V postopkih obdelave odpadkov se
iz mešanice odpadkov izločijo frakcije, ki so primerne za ponovno uporabo (snovna izraba). Nadalje se pridobi
določeno količino snovi, ki je primerna za energetsko izrabo, v procesu pa
so iz odpadkov izločene tudi snovi, ki
nimajo uporabne vrednosti in se zato
odlagajo na končnem odlagališču.

	Celovitega koncepta ravnanja z
odpadki brez termične obdelave odpadkov ni možno realizirati, kar odpira
prostor številnim možnostim za energetsko izrabo tovrstnih tehnoloških postopkov. Poleg tega je gorivo iz odpadkov lahko domači vir energije, ki tako
delno nadomesti uporabo fosilnih goriv
in na ta način posredno vpliva tudi na
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
iz odlagališč komunalnih odpadkov. Ne
nazadnje na odlagališčih, kjer se odlagajo preostanki odpadkov, nastaja deponijski plin, ki ga prav tako uspešno
uporabljamo v energetske namene.
	IBE sodeluje pri vseh fazah načrtovanja najrazličnejših tovrstnih objektov, od centrov za ravnanje z odpadki
do objektov za energetsko izrabo odpadkov in tudi odlagališč.
Naprave za čiščenje dimnih plinov
	V sodobnih objektih termoenergetike in industrije si izkoriščanja fosilnih goriv, biomase, goriv iz odpadkov
za pridobivanje električne energije
in toplote v zgorevalnih procesih ne
moremo predstavljati brez uporabe
ustreznih naprav za čiščenje dimnih
plinov. Tehnološki postopki in zasnova
tovrstnih naprav so odvisni od mnogih
dejavnikov, med najpomembnejše pa
uvrščamo vrsto goriva, uporabljeno
tehnologijo zgorevanja in značilnosti
lokacije za postavitev naprave.
	Dimni plini, ki nastajajo v procesu
zgorevanja, vsebujejo najrazličnejše
škodljive snovi. Največkrat so v dimnih
plinih prisotni prašni delci, žveplovi
oksidi in dušikovi oksidi, v manjši meri
pa tudi nekatere druge škodljive sno-

vi. Z veljavnimi predpisi so izpusti teh
snovi v ozračje omejeni, strogim predpisom na področju emisij pa praviloma
ni možno zadostiti brez visoko učinkovitih naprav za čiščenje dimnih plinov.
Naše podjetje ima dolgoletne izkušnje pri snovanju tovrstnih naprav in
na osnovi poznavanja sodobnih tehnologij lahko tvorno sodelujemo v vseh
fazah odločanja in priprave projektne
dokumentacije, kar smo že večkrat dokazali pri svojih referenčnih projektih
s tega področja.
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IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring
Hajdrihova ulica 4
1001 Ljubljana
Slovenija
Telefon:
+386 1 477 61 00
Telefaks:
+386 1 251 05 27
Domača stran: http://www.ibe.si
http://www.ibe.eu
E-pošta:
info@ibe.si
Tajništvo glavnega direktorja
Telefon: +386 1 477 61 68
Sektor za elektrotehniko
Telefon: +386 1 477 62 73

POSLOVNE ENOTE
IBE d.d
Poslovna enota Krško
Cesta krških žrtev 129
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Slovenija
Telefon: +386 1 477 63 90
Telefaks: +386 7 492 29 52
IBE d.d.
Poslovna enota Maribor
Ulica heroja Bračiča 6
2000 Maribor
Slovenija
Telefon: +386 1 477 63 60
Telefaks: +386 2 252 15 49

Sektor za strojništvo in tehnologijo
Telefon: +386 1 477 63 04
Sektor za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo
Telefon: +386 1 477 62 22
Pravna, kadrovska in splošna služba
Telefon: +386 1 477 61 61
E-pošta: pks@ibe.si
Komercialna služba
Telefon: +386 1 477 61 25
E-pošta: ks@ibe.si
Računovodska in finančna služba
Telefon: +386 1 477 61 17
Služba za informatiko
Telefon: +386 1 477 61 64
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